
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 
 
 

 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – Η/Υ) 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

 
 

Σπουδάστρια 

Παντελάκη Μαργαρίτα 

Α.Μ. 2267 
 
 
 

Επιβλέπων καθηγητής 

Νικολόπουλος ∆ηµήτριος 

 
 
 
 
 

Ρέθυµνο, 2012 
 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 2 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ................................................................................ 5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ .................................................................................... 5 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.................................................................................................................. 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................. 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ............................................................................................................... 9 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ .... 9 
Ενότητα 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της κινητής τηλεφωνίας ...................................... 9 

1.1.1 Ιστορική εξέλιξη τη κινητής τηλεφωνίας ............................................................. 9 
1.1.2 Ορισµός του κινητού τηλεφώνου ....................................................................... 11 
1.1.3 Τρόπος λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου ..................................................... 11 
1.1.4 Ο ρόλος του κινητού τηλεφώνου και η χρησιµότητά του .................................. 13 
Ενότητα 1.2 Χρήση κινητού τηλεφώνου από µαθητές και εφήβους ........................... 15 

1.2.1 Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου στην παιδική ηλικία ............................. 15 
1.2.2 Λόγοι χρήσης κινητού τηλεφώνου από µαθητές ηλικίας 12-15 ετών ................ 17 
1.2.3 Κινητά τηλέφωνα στην παιδική ηλικία – κίνδυνοι και ωφέλειες ....................... 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ........................................................................................................... 23 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ................................................. 23 
Ενότητα 2.1 Εισαγωγικά στοιχεία ............................................................................... 23 

2.1.1 Ιστορική εξέλιξη ηλεκτρονικού υπολογιστή ...................................................... 23 
2.1.2 Έννοια του ηλεκτρονικού υπολογιστή................................................................ 26 
Ενότητα 2.2 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σε σχέση µε µαθητές 12-15 ετών ............ 27 

2.2.1 Παράγοντες εξοικείωσης Η/Υ από µαθητές Γυµνασίου..................................... 27 
2.2.2 Λόγοι χρήσης Η/Υ από τους µαθητές ................................................................. 28 
Ενότητα 2.3 Το ∆ιαδίκτυο στη ζωή των µαθητών....................................................... 30 

2.3.1 Χώρος πρόσβασης µαθητών στο ∆ιαδίκτυο ....................................................... 30 
2.3.2 Λόγοι πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο ........................................................................ 30 
2.3.3 Οφέλη του ∆ιαδικτύου στην παιδική ηλικία ...................................................... 31 
2.3.4 Αρνητικές επιπτώσεις του εθισµού στην παιδική ηλικία ................................... 32 
Ενότητα 2.4 Στατιστικά στοιχεία για τον εθισµό στο ∆ιαδίκτυο µεταξύ των 

Ευρωπαίων µαθητών.................................................................................................... 36 

2.4.1 Εισαγωγή ............................................................................................................ 36 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 3 
 

2.4.2 Επεξήγηση της υπερβολικής χρήσης του ∆ιαδικτύου ........................................ 39 
2.4.3 Στατιστικά στοιχεία υπερβολικής χρήσης ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα ................. 44 
2.4.3.1 Πρόσβαση και χρήση ....................................................................................... 44 
2.4.3.2 ∆ραστηριότητες και δεξιότητες ....................................................................... 45 
2.4.3.3 Κίνδυνοι και αρνητικές επιπτώσεις ................................................................. 46 
2.4.3.4 Γονική διαµεσολάβηση και ασφάλεια ............................................................. 47 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ......................................................................................................... 49 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ....................................................... 49 
3.1 Κίνδυνοι κατά την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο ........................................................ 49 
3.1.1 Ιός υπολογιστή .................................................................................................... 50 
3.1.2 ∆ιαδικτυακός εκφοβισµός (cyber bullying) ........................................................ 51 
3.1.3 Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών/πορνογραφία (sexual solicitation) ................ 56 
3.1.4 Εθισµός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ................................................................... 62 
3.1.5 Το φαινόµενο του ηλεκτρονικού εγκλήµατος .................................................... 65 
3.2 Ασφαλής πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο ....................................................................... 67 
3.3 Γονικός  έλεγχος .................................................................................................... 70 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV .......................................................................................................... 72 

ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ ....................................... 72 
Σκοπός έρευνας ............................................................................................................ 72 

Μεθοδολογικά εργαλεία .............................................................................................. 72 

Συµµετέχοντες ............................................................................................................. 73 

∆ιαδικασία εξέτασης .................................................................................................... 74 

Αποτελέσµατα .............................................................................................................. 74 

Ενότητα 4.1 Κινητό τηλέφωνο .................................................................................... 75 

4.1.1 Κατοχή κινητού τηλεφώνου ............................................................................... 75 
4.1.2 Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου .............................................................. 75 
4.1.3 Συνηθέστερες δραστηριότητες µε κινητό τηλέφωνο .......................................... 76 
Ενότητα 4.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής .................................................................... 78 

4.2.1. Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και τρόπος απόκτησής της .............. 79 
4.2.1.1 Πηγή γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ............................................ 81 
4.2.2 Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή .................................................... 82 
4.2.3 Λόγοι χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ........................................................... 83 
Ενότητα 4.3 ∆ιαδίκτυο ................................................................................................. 85 

4.3.1 Συχνότητα χρήσης ∆ιαδικτύου ........................................................................... 85 
4.3.2 Αγαπηµένες δραστηριότητες στο ∆ιαδίκτυο ...................................................... 86 
4.3.3 Θέµατα ενδιαφέροντος ....................................................................................... 87 
4.3.4 ∆ηµοφιλέστεροι διαδικτυακοί τόποι ................................................................... 89 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 4 
 

4.3.5 Τόποι κοινωνικής δικτύωσης .............................................................................. 90 
4.3.6 Κανόνες ασφαλείας ............................................................................................. 91 
4.3.6.1 Πηγή γνώσεων κανόνων ασφαλείας ................................................................ 91 
4.3.6.2 Απενεργοποίηση φίλτρων ................................................................................ 92 
Ενότητα 4.4 Γνωρίζεις τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση; .................................... 93 

Ενότητα 4.5 Επάρκεια γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ∆ιαδικτύου . 94 

Ενότητα 4.6 Ενδείξεις για πιθανό εθισµό στο ∆ιαδίκτυο ............................................ 96 

Ενότητα 4.7 Γονείς και ηλεκτρονικός υπολογιστής - ∆ιαδίκτυο................................. 99 

4.7.1 Επίβλεψη ............................................................................................................. 99 
4.7.2 Ενηµέρωση γονέων για δραστηριότητες στο ∆ιαδίκτυο .................................. 100 
Ενότητα 4.8 Εµπειρίες στο ∆ιαδίκτυο ....................................................................... 102 

Αποτελέσµατα διαδικτυακής παρενόχλησης ............................................................. 102 

Θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης ........................................................................ 104 

Θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης ........................................................................... 110 

Ενότητα 4.9 Παραδοσιακή παρενόχληση .................................................................. 115 

Θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης ...................................................................... 117 

Θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης ......................................................................... 122 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ............................................................................................................. 128 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................................................... 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 5 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Σχήµα 1: Χρήση κινητού τηλεφώνου από παιδιά ηλικίας 8-15 ετών στην Ελλάδα .... 16 

Σχήµα 2: Λειτουργικό σύστηµα Η/Υ ........................................................................... 26 

Σχήµα 3: Η υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου µεταξύ των µαθητών της Ευρώπης (σε 

ποσοστά) ...................................................................................................................... 36 

Σχήµα 4: ποσοστά παρούσας υπερβολικής χρήσης που προκύπτουν από πέντε 

δείκτες,  σε Ευρωπαϊκές χώρες .................................................................................... 37 

Σχήµα 5: Μοντέλο που εξηγεί την υπερβολή χρήση του ∆ιαδικτύου ......................... 41 

Σχήµα 6: Μαθητές που έχουν υποστεί διαδικτυακό ή παραδοσιακό εκφοβισµό κατά 

το έτος 2009-2010 ........................................................................................................ 54 

Σχήµα 7: Μαθητές που έχουν πέσει θύµατα σεξουαλικού περιεχοµένου µέσω 

∆ιαδικτύου ή εκτός αυτού, το έτος 2009 ..................................................................... 59 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1: Χρήση οµιλίας και γραπτών µηνυµάτων στο κινητό από µαθητές ηλικίας 

8-15 ετών στην Ελλάδα ............................................................................................... 17 

Πίνακας 2: Τυποποιηµένες άµεσες και έµµεσες σχέσεις µεταξύ των κοινωνικό-

δηµογραφικών, ψυχολογικών χαρακτηριστικών και της χρήσης ∆ιαδικτύου, και της 

υπερβολικής χρήσης του αυτού ................................................................................... 42 

Πίνακας 3: Οι τρόποι µε τους οποίους οι µαθητές έχουν υποστεί εκφοβισµό το έτος 

2009-2010, ανά ηλικία ................................................................................................. 54 

Πίνακας 4: Οι τρόποι µε τους οποίους οι µαθητές έχουν δεχθεί απειλές (cyber 

bullying) µέσω του ∆ιαδικτύου, ανά ηλικία ................................................................ 55 

Πίνακας 5: Μέσα πρόσβασης των µαθητών µε εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου, 

κατά το έτος 2009, σύµφωνα µε την ηλικία τους. ....................................................... 60 

Πίνακας 6: Με ποιο τρόπο ένας µαθητής έχει δει εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου 

από το ∆ιαδίκτυο, ανάλογα την ηλικία του, κατά το έτος 2009 .................................. 61 

 

 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 6 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το  φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης  αποτελεί σήµερα µείζον θέµα 

που απασχολεί την διεθνή κοινότητα. Πλήθος ερευνών διεξάγονται για την 

διερεύνηση αυτού του φαινοµένου, το οποίο παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία παραθέτει στοιχεία από έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Στη 

συνέχεια,  παρουσιάζονται διεξοδικά ερευνητικά δεδοµένα τα οποία συγκεντρώθηκαν  

από σχολείο της Ελλάδας και συγκεκριµένα από το 4ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. 

Η µελέτη  είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις συµπεριφορές και τις σκέψεις των 

εφήβων ηλικίας 12 έως 15 ετών, σχετικά µε την χρήση των νέων τεχνολογιών  

(κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικός υπολογιστής), την συµπεριφορά των γονέων 

σχετικά µε το φαινόµενο αλλά και περιστατικά ηλεκτρονικής παρενόχλησης που 

τυχόν εµφανίζονται. Συλλέχθηκαν στοιχεία από  412 µαθητές Α, Β  και Γ τάξης 

Γυµνασίου.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων 

κάνουν καθηµερινή χρήση των νέων τεχνολογιών έχοντας εύκολη πρόσβαση σε αυτό 

από το σπίτι. Προβληµατίζει το γεγονός, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα, ότι η 

καθηµερινή αυτή ενασχόληση των εφήβων δεν συνοδεύεται, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, και από τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες τόσο χρήσης όσο και 

ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Επίσης, ανησυχητικό κρίνεται το γεγονός ότι οι 

πλειοψηφία των γονέων εµφανίζονται να γνωρίζουν ελάχιστα για την χρήση του 

υπολογιστή και ακόµα περισσότερο για την πλοήγηση στο διαδίκτυο και την 

προστασία από πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν οι νέοι κατά την χρήση του.  

Στο συγκεκριµένο σχολειό τα ποσοστά των µαθητών που έχουν υποστεί αλλά 

και προβεί σε κάποια µορφή ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι αρκετά χαµηλά, µε τα 

κορίτσια να εµπλέκονται είτε ως θύµατα είτε ως θύτες, ελαφρώς περισσότερο από τα 

αγόρια. Τέλος, ενθαρρυντικό κρίνεται το γεγονός ότι δεν εµφανίστηκαν σηµαντικά 

ποσοστά συστηµατικής ηλεκτρονικής παρενόχλησης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στην σηµερινή εποχή, η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και η απόλυτη 

παγκοσµιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι µια δεδοµένη 

πραγµατικότητα που κανείς δεν τολµά να αµφισβητήσει. Παρατηρείται η ανάδειξη 

µια νέας γενιάς εφήβων, που εµφανίζουν µια ιδιαίτερη ροπή εξοικείωσης µε τη χρήση 

του Η/Υ για την επίλυση των προβληµάτων, µε τη χρήση πολυµεσικών 

περιβαλλόντων και εφαρµογών για παιχνίδια και µουσική, µε διαδικασίες πλοήγησης 

στο ∆ιαδίκτυο, µε την επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδροµείο, κ.λπ. Ο 

χρήστης/έφηβος, που βρίσκεται σε µια ευαίσθητη  σε κάθε ερέθισµα ηλικία, φέρεται 

να καθίσταται ηθικά εκτεθειµένος σε διάφορες επικινδυνότητες που άπτονται της 

επαφής του µε την τεχνολογία. 

 Παρά την αδιαµφισβήτητη χρησιµότητα των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα 

του ∆ιαδικτύου, όπως κάθε ανθρώπινη δράση, εµπεριέχει κινδύνους και αρνητικές 

παραµέτρους που προκαλούν προβληµατισµό και απαιτούν προσοχή και ιδιαίτερη 

αντιµετώπιση. Συγκεκριµένα, οι έφηβοι που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο µπορούν να 

εκτεθούν σε ακατάλληλο πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόµενο, να έρθουν σε 

επαφή µε αγνώστους που µπορούν να τα βλάψουν, υπόκεινται σε πιέσεις από τις 

έµµεσες αλλά επιβλητικές διαφηµίσεις στο Internet, ή ακόµη µπορούν να εθιστούν 

στη χρήση του ∆ιαδικτύου, κι έτσι να κινδυνεύουν να παραµελήσουν τις κοινωνικές 

τους δραστηριότητες, τις σχολικές τους υποχρεώσεις και το παιχνίδι µε τους φίλους. 

 Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η ανάλυση των νέων 

τεχνολογιών, οι θετικές και αρνητικές τους συνέπειες και ο ρόλος που 

διαδραµατίζουν στη ζωή των εφήβων σήµερα. 

 Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας µε θέµα «Κινητή τηλεφωνία: οι επιδράσεις 

της στην παιδική ηλικία» χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα του 

κεφαλαίου αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά της κινητής τηλεφωνίας, και 

συγκεκριµένα, η ιστορική εξέλιξη του κινητού τηλεφώνου, ο τρόπος λειτουργίας του, 

καθώς και οι λόγοι που καθίσταται τόσο απαραίτητο σήµερα. Η δεύτερη ενότητα 

ερευνά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τα παιδιά, δίνοντας έµφαση στους 

λόγους, για τους οποίους τα παιδιά χρησιµοποιούν συχνά το κινητό τηλέφωνο, και τι 

θετικές ή αρνητικές συνέπειες απορρέουν από αυτό. 
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 Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας «Η χρήση του Η/Υ στην παιδική ηλικία» 

διαχωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αναφέρεται 

στην πορεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, από την δηµιουργία του έως και σήµερα, 

και τον τρόπο λειτουργίας του. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται µε τους παράγοντες 

εξοικείωσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή από µαθητές προεφηβικής ηλικίας 12-15 

ετών, ενώ αναλύει τους λόγους, για τους οποίους αρέσει στα παιδιά να τον 

χρησιµοποιούν. Στην τρίτη ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου γίνεται αναφορά, 

σχετικά το ∆ιαδίκτυο στη ζωή των µαθητών, και συγκεκριµένα παρατίθενται στοιχεία 

για τον χώρο πρόσβασης των µαθητών στο ∆ιαδίκτυο, τους λόγους που επιθυµούν να 

πλοηγούνται σε διαφόρων ειδών ιστοσελίδες, και τις θετικές και αρνητικές συνέπειες 

από την ευρεία ενασχόληση του παιδιού από αυτό. Στην τέταρτη ενότητα δίνονται 

στατιστικά στοιχεία, σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζουν οι µαθητές το ∆ιαδίκτυο, και 

αν τελικά αυτά έχουν δείγµατα εθισµού ή εξάρτησης απ’ αυτό. Γίνεται, επίσης, 

αναφορά και στη χρήση του ∆ιαδικτύου συγκεκριµένα για τους µαθητές της Ελλάδας, 

καθώς έχουν παρατηρηθεί σηµαντικά ποσοστά αυτών που πάσχουν από εθισµό στη 

χώρα. Τα παραπάνω αποτελέσµατα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Έρευνα «Eu 

Kids Online» µε θέµα «Η υπερβολική χρήση ∆ιαδικτύου µεταξύ των Ευρωπαίων 

µαθητών», η οποία εξετάζει τους κινδύνους που απορρέουν από το ∆ιαδίκτυο σε 

παιδιά ηλικίας 9-16 ετών. 

 Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην ασφαλή 

πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. Συγκεκριµένα, γίνεται παράθεση των κινδύνων από τη 

χρήση του ∆ιαδικτύου (διαδικτυακός εκφοβισµός, παρενόχληση, πορνογραφία, 

απάτη), ενώ δίνονται ορισµένες συστάσεις προς τους χρήστες/µαθητές, τους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς, για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να µειωθούν οι 

πιθανότητες, τα νέα άτοµα να βρίσκονται έρµαια κάθε διαδικτυακού ή µη κινδύνου, 

που µπορεί να αποβεί µοιραίος στην γενικότερη κοινωνική του συµπεριφορά στον 

πραγµατικό κόσµο. 

 Κλείνοντας την παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται η «Συλλογή 

δεδοµένων από τον Ελλαδικό χώρο», η οποία βασίστηκε σε µαθητές Γυµνασίου 

ηλικίας 12-15 ετών, από το 4ο  Γυµνάσιο του Νοµού Ηρακλείου. Η έρευνα παραθέτει 

στατιστικά στοιχεία της χρήσης νέων τεχνολογιών από το συγκεκριµένο δείγµα 

µαθητών, ενώ αναλύει τη γενικότερη αντιµετώπιση των εφήβων σχετικά µε τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Ενότητα 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά της κινητής τηλεφωνίας 

1.1.1 Ιστορική εξέλιξη τη κινητής τηλεφωνίας 

 Το 1876, ο Αλεξάντερ Γκράχαµ Μπελ εφηύρε το τηλέφωνο. Στην συνέχεια. 

την 23η ∆εκεµβρίου του 1900, ο εφευρέτης Reginald Fessenden κατόρθωσε να 

πραγµατοποιήσει την πρώτη ασύρµατη τηλεφωνική κλήση. Υπήρξε ο πρώτος για την 

µετάδοση της ανθρώπινης φωνής µέσω ραδιοκυµάτων, στέλνοντας ένα σήµα από 

έναν πύργο σε έναν άλλο. 

 Ωστόσο, το πρώτο κινητό τηλέφωνο στην ιστορία ανακαλύφθηκε το 1922, και 

σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Daily Telegraph φαίνεται ότι 90 χρόνια πριν, η 

τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και η µουσική εν κινήσει, δεν ήταν µόνο µια 

σκέψη, αλλά βρισκόταν σε φάση δοκιµών. 

 Έτσι, το επίτευγµα του Fessenden άνοιξε το δρόµο για τις ραδιοφωνικές 

εκποµπές, ενώ ταυτόχρονα, παρείχε τη βάση για κινητά τηλέφωνα και δίκτυα. Το 

1947, ένας νέος µηχανικός, ο William Rae, πρότεινε ότι οι πύργοι παρακολούθησης 

ραδιοφωνικών σταθµών διατεταγµένοι σε ένα εξαγωνικό σχήµα, θα µπορούσαν να 

υποστηρίζουν ένα τηλεφωνικό δίκτυο. Έτσι, µε το νέο όνοµα «DH Ring» εργάστηκε 

σκληρά και οδήγησε την οµάδα του στα Εργαστήρια του Bell. Με το νέο σχεδιασµό 

επιτρέπονται χαµηλής ισχύος κατανάλωσης ποµποί για τη µεταφορά κλήσεων σε όλο 

το δίκτυο. Όµως, αν και η θεωρία αυτή ήταν ορθή, εντούτοις η τεχνολογία για να 

πραγµατοποιηθεί αυτή, ήταν ανύπαρκτη (Strickland). 
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 Οι τότε συσκευές τηλεφώνου ήταν πρωτόγονες σε σχέση µε τα κινητά 

τηλέφωνα του σήµερα, και έµοιαζαν µε walkie-talkie ποµποδέκτες. Μόνο λίγες 

κλήσεις µπορούσαν να γίνουν στο 

σύστηµα σε µια στιγµή. Συχνά, οι 

καλούντες έπρεπε να περιµένουν να 

τελειώσει πρώτα µία άλλη συζήτηση πριν 

από την ολοκλήρωση µιας κλήσης, πράγµα 

το οποίο καθιστούσε τις ιδιωτικές 

συνοµιλίες πρακτικά αδύνατες. Τα 

τηλέφωνα τότε ήταν ακριβά και µερικά 

από αυτά ζύγιζαν µέχρι και 80 λίβρες 

(36,3 κιλά).1  Ωστόσο, κατά 

τη δεκαετία του 1960, µηχανικοί από 

τα εργαστήρια του Bell, όπως οι Richard H. Frankiel και Joel S.Engel, ανέπτυξαν την 

τεχνολογία που θα µπορούσε να υποστηρίζει το σχεδιασµό ενός νέου δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας. Όµως, όπως η ΑΤ & Τ ζήτησε άδεια από την Οµοσπονδιακή Επιτροπή 

Επικοινωνιών (FCC) για την ανάπτυξη ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ένας 

ανταγωνιστής έκανε µια τολµηρή κίνηση το 1973. 

 Ο ανταγωνιστής αυτός ήταν ο Martin Cooper, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν 

στέλεχος της Motorola και ένας από τους ανταγωνιστές της ΑΤ & Τ. Ο Copper 

ηγήθηκε της οµάδας που σχεδίασε το πρώτο πρακτικό κινητό τηλέφωνο, το οποίο 

ονοµάστηκε «Motorola DynaTAC». Το κινητό αυτό τηλέφωνο είχε µέγεθος 9 ίντσες 

(22,9 εκατοστά) και ζύγιζε 1,1 κιλά.  

   Έτσι, η Bell πήρε την απόφαση το 1978, να κατασκευάσει το πρώτο 

δοκιµαστικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που ήταν αναγκαίο για την εξέλιξη και την 

εµπορική εκµετάλλευση του κινητού ( Καραπιστόλης, 2010). 

 Το πρώτο αυτοµατοποιηµένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, 

τα κινητά τηλέφωνα ήταν ογκώδη για να µεταφέρονται στην τσέπη, κι έτσι ήταν 

εγκατεστηµένα κυρίως σε αυτοκίνητα. 

                                                           
1 Το πρώτο πραγµατικά φορητό τηλέφωνο. Μέχρι την κυκλοφορία του, τα περισσότερα κινητά 

τηλέφωνα εγκαθίσταντο σε αυτοκίνητα, λόγω της αδυναµίας να χωρέσουν σε µια κοινή τσέπη 

σακακιού. 
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 Στην αρχή της δεκαετίας του ’90 άρχισε η απογείωση των κινητών 

τηλεφώνων, µε την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών. Τα κινητά ήταν 

µικρότερα (100-200 γραµµάρια), χωρούσαν στην παλάµη και έµπαιναν έστω και µε 

δυσκολία στην τσέπη του χρήστη. Είχε επέλθει η δεύτερη γενιά των κινητών 

τηλεφώνων –η γενιά (2G)- που παρείχε και άλλες ευκολίες, όπως η αποστολή 

σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) και η λήψη φωτογραφιών. 

 Έπειτα, στις αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), µε τις 

απεριόριστες δυνατότητες των πολυµέσων. Σήµερα, η διείσδυση του κινητού 

τηλεφώνου στον πλανήτη ξεπερνά το 30%, µε αλµατώδη άνοδο στις φτωχές χώρες 

του πλανήτη και κυρίως στην Αφρική. Η φιλανδική εταιρία Nokia, µε µερίδιο αγοράς 

36%, κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων παγκοσµίως 

(Καραπιστόλης, 2010). 

 Τέλος, ο Γάλλος κοινωνιολόγος και ερευνητής J.C. Kauffmann εκφράζει την 

άποψη ότι το κινητό τηλέφωνο στο µέλλον θα είναι τόσο µικρό, που θα µπορεί να 

ενσωµατωθεί κάπως ως τσιπάκι στο ανθρώπινο σώµα. Έχει κατοχυρωθεί, µε µεγάλη 

ταχύτητα και ευκολία, σαν φυσική επιµήκυνση του χεριού. Πιστεύει µάλιστα, ότι 

συγκαταλέγεται πια ανάµεσα στα αντικείµενα αυτά που, στην ιστορία του 

ανθρώπινου είδους, επιλέχθηκαν από τον άνθρωπο να γίνουν απολύτως απαραίτητα, 

όπως τα ρούχα, τα γυαλιά και άλλα. 

 

1.1.2 Ορισµός του κινητού τηλεφώνου 

 Κινητό τηλέφωνο ή απλά κινητό ονοµάζεται, κατά κύριο λόγο, το τηλέφωνο 

που δεν εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση µε δίκτυο παροχής τηλεφωνίας 

και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρµατη συσκευή εκποµπής ραδιοφωνικού 

σήµατος χαµηλής συχνότητας. Τα κινητά τηλέφωνα είναι χαµηλής ισχύος 

ποµποδέκτες ραδιοκυµάτων, οι οποίοι µε την βοήθεια κατάλληλης ενσωµατωµένης 

κεραίας και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, µετατρέπουν τη φωνή και τα ψηφιακά 

δεδοµένα σε ραδιοκύµατα και το αντίστροφο (ΕΕΤΤ). 

 

1.1.3 Τρόπος λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου 

 Τα κινητά τηλέφωνα είναι συσκευές εκποµπής και λήψης ραδιοκυµάτων µε 

ενσωµατωµένη κεραία στη συσκευή. Σε κάθε επικοινωνία, ο χρήστης στην 

πραγµατικότητα κρατάει µία κεραία στο χέρι του, που την εφάπτει στο κεφάλι του 

και συγχρόνως µετακινείται. 
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 Εκτός από την κεραία που είναι ενσωµατωµένη στη συσκευή, για να 

λειτουργήσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πρέπει να εγκατασταθεί κεραία και στο 

σταθµό βάσης, που θα µεταφέρει διά του αέρος τα ραδιοκύµατα της κινητής 

τηλεφωνίας στη συσκευή. Οι σταθµοί βάσης εξυπηρετούν συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιοχές που ονοµάζονται «κυψέλες». Η έκτασή τους είναι 25-30km, 

ενώ η καθεµιά αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ του χρήστη και του δικτύου. Αν κάποιο 

κινητό τηλέφωνο αποµακρυνθεί από την κοντινή του κυψέλη, τότε η σύνδεση 

µεταβιβάζεται αυτόµατα στην επόµενη κυψέλη. Όταν ο αριθµός των χρηστών µιας 

περιοχής αυξάνεται, τότε τοποθετούνται νέες κεραίες στην κυψέλη για να 

εξυπηρετήσουν τις αυξηµένες ανάγκες των χρηστών (Τσουµάκας & Μάνζιου,2009). 

 Ο άνθρωπος, συνεπώς, δέχεται ακτινοβολία όχι µόνο από την κεραία του 

κινητού τηλεφώνου, αλλά και από τις κεραίες των σταθµών βάσης της κινητής 

τηλεφωνίας. Οι κεραίες των σταθµών βάσης έχουν µεγαλύτερη ισχύ από εκείνη των 

κινητών, ενώ η βλαπτική τους επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων είναι µικρότερη, 

διότι βρίσκονται σε πολύ µεγαλύτερη απόσταση από αυτές των κινητών συσκευών. 

Τόσο τα κινητά τηλέφωνα, όσο και οι κεραίες βάσεων εκπέµπουν και λαµβάνουν 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (HMA), ενώ η (HMA) είναι ταλαντώσεις 

ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, που κινούνται µε την ταχύτητα του φωτός και 

µεταφέρουν ενέργεια. 

 Η ισχύς εκποµπής ενός κινητού τηλεφώνου είναι µεν σηµαντικά χαµηλότερη 

από αυτή των σταθµών βάσης, η επιβάρυνση όµως του ανθρώπου από το κινητό 

τηλέφωνο είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη που δέχεται από το σταθµό βάσης. Αυτό 

οφείλεται στην ελάχιστη απόσταση του κινητού τηλεφώνου από το κεφάλι του 

χρήστη, ενώ στην κεραία του σταθµού βάσης δεν πλησιάζει κάποιος περισσότερο από 

µερικά µέτρα. 

 Σήµερα, οι άνθρωποι παρότι γνωρίζουν τους κινδύνους από τη χρήση των 

κινητών τηλεφώνων, εντούτοις δεν παρατηρείται µείωση των χρηστών ούτε στην 

παιδική ηλικία. Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές ότι το οποιοδήποτε πρόβληµα µε την 

κινητή τηλεφωνία δεν εντοπίζεται στις κεραίες, αλλά στα κινητά τηλέφωνα. 
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1.1.4 Ο ρόλος του κινητού τηλεφώνου και η χρησιµότητά του 

 Ο Γερµανός κοινωνιολόγος Hans Geser αναφέρει ότι «βλέποντας αυτή την 

πολύ ευρεία εξελικτική προοπτική, η σηµασία του κινητού τηλεφώνου έγκειται στην 

ενδυνάµωση των ανθρώπων να συµµετέχουν στην επικοινωνία, η οποία είναι 

ελεύθερη από τους περιορισµούς της φυσικής εγγύτητας, και ταυτόχρονα, της 

χωρικής ακινησίας» (Buckingham, 2008). 

 Σύµφωνα µε µελέτες, άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώµατα βασίζονται 

σήµερα στο κινητό για την καθηµερινή τους επικοινωνία. Σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, τα νεότερα τµήµατα του πληθυσµού είναι πολύ πιθανό να βασίζονται 

αποκλειστικά στο κινητό για την επικοινωνία τους. Με βάση το Ευρωβαρόµετρο, το 

27% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, και κατά µέσο όρο το 51% σε «νέα κράτη-µέλη» 

έχουν πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα κινητά τηλέφωνα, ενώ δεν έχουν σταθερή 

τηλεφωνική γραµµή. Έχει παρατηρηθεί ότι, παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η διείσδυση των υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας συνέχισε να αυξάνεται σε όλους τους τοµείς, και ιδιαίτερα µεταξύ των 

χαµηλότερων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων (Whitehead & Phillips, 2011). 

 Οι κινητές τηλεφωνίες έχουν εδραιωθεί πλέον στο επίκεντρο της προσωπικής 

και επιχειρηµατικής ζωής του ευρωπαίου πολίτη. Οι κινητές συσκευές έχουν γίνει το 

κεντρικό εργαλείο για τους χρήστες, ενώ χρησιµοποιείται ταυτόχρονα ως ρολόι, 

αριθµοµηχανή, ξυπνητήρι, προσωπική συσκευή διαχείρισης πληροφοριών, GPS 

πλοηγός, music player, φωτογραφική µηχανή, κ.λπ. Για τους επιχειρηµατικούς 

χρήστες, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας έχουν καταστεί απαραίτητες, ειδικά για το 

50% περίπου των εργαζόµενων που περνούν τουλάχιστον 2-3 ηµέρες µακριά από τον 

χώρο εργασίας τους. Επίσης, το κινητό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η πρόσβαση 

στο internet µέσω κινητών τηλεφώνων έχει ευρέως αναγνωριστεί, αφού καταδεικνύει 

έντονο ενδιαφέρον από τους πελάτες παγκοσµίως. 

 Οι περισσότερο άνθρωποι θεωρούν το κινητό τηλέφωνο ως αναπόσπαστο 

µέρος της ζωής τους. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που δεν µπορούν να φανταστούν τη 

ζωή τους χωρίς την τηλεφωνική τους συσκευή, είτε πρόκειται για έναν έφηβο, για τον 

οποίο η µόνη χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι η αναψυχή, είτε πρόκειται για έναν 

επιχειρηµατία, για τον οποίο η χρήση κινητού τηλεφώνου είναι απολύτως απαραίτητη 

για την εργασία του (Mangaraj, 2012). 

 Ωστόσο, για τους περισσότερους χρήστες κινητών τηλεφώνων, η κύρια 

χρησιµότητα του κινητού τηλεφώνου είναι η δυνατότητα που τους παρέχει να 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 14 
 

επικοινωνούν µε τους φίλους, την οικογένεια, ή σε περιπτώσεις ανάγκης. Ακόµη, οι 

περισσότεροι γονείς διαθέτουν τηλέφωνα στα παιδιά τους, έτσι ώστε να µπορούν να 

γνωρίζουν πού βρίσκονται αυτά ανά πάσα στιγµή. Τελικά, όµως, µε αυτόν τον τρόπο, 

θέτουν σε κίνδυνο τόσο την δική τους υγεία όσο και την υγεία των παιδιών τους. 

 Η χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. 

Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που χρησιµοποιούν την κινητή τηλεφωνία, είτε 

για την ψυχαγωγία τους είτε για επαγγελµατικούς σκοπούς. Αυτό όµως, που θα 

πρέπει να διερευνηθεί είναι το κατά πόσο η συνεχής χρήση του κινητού τηλεφώνου 

έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για τους χρήστες του, και ιδιαίτερα για τους 

χρήστες µικρής ηλικίας. 
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Ενότητα 1.2 Χρήση κινητού τηλεφώνου από µαθητές και εφήβους  

1.2.1 Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου στην παιδική ηλικία 

 Σήµερα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο 

έχουν ενταχθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στην καθηµερινότητα όλων, και ιδιαίτερα των 

νέων ατόµων. Ενδεικτικά, οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας είναι περισσότερο από ένα 

δισεκατοµµύριο διεθνώς, µε αυξητικές τάσεις. Όσον αφορά στην Ελλάδα, κάθε µέρα 

δαπανώνται 1,25 εκατοµµύρια ευρώ για την αγορά καινούριου κινητού τηλεφώνου. 

 Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Γρηγόρη Βασιλειάδη
2, «η χρήση κινητών ειδικά σε 

µεγαλουπόλεις, υποκαθιστά τη δύσκολη πρόσβαση και διευκολύνει τόσο τους 

ενήλικους –κυρίως στις εργασιακές τους επαφές- όσο και την άµεση επικοινωνία 

µεταξύ γονέων και παιδιού ή παιδιού µε άλλους συνοµήλικους του». Όµως, στην 

πραγµατικότητα υπάρχει ένας είδος κατάχρησης που –ειδικά στους ανήλικους- 

υποσκάπτει τη γνήσια επικοινωνία που έχουν ανάγκη και η οποία πραγµατώνεται 

µόνο µε την φυσική παρουσία του συνοµιλητή. 

 Κατά τον Βασιλειάδη, η εύκολη απόκτηση κινητού τηλεφώνου από τους 

ανήλικους οφείλεται εκτός από την οικονοµική δυνατότητα και στην άγνοια ή και 

απροθυµία των γονιών να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, θέτοντας τα κατάλληλα όρια 

στη συµπεριφορά και στις απαιτήσεις του παιδιού. Ενδεχοµένως, παίζουν ρόλο οι 

ενοχές που νιώθουν για διάφορους λόγους, όπως το φορτικό ωράριο εργασίας, το 

οποίο δεν τους επιτρέπει να παραβρίσκονται καθηµερινά αρκετή ώρα µε το παιδί 

τους. 

 Έτσι, η άνευ µέτρου χρήση των κινητών συµβάλλει σε µια 

αποστασιοποιηµένη επικοινωνία, αποτέλεσµα της καταναλωτικής δοµής της ζωής 

πλέον. Μέσα από την υπερβολική χρήση, οι ανήλικοι εθίζονται σε µια «τεχνητή» 

επαφή µε τους συνοµηλίκους τους, που οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερη αίσθηση 

µοναξιάς, και ίσως τελικά να συµβάλλει στα ολοένα και αυξανόµενα κρούσµατα 

παιδικής κατάθλιψης (Κιουρκτή,2012). 

 Σύµφωνα µε έρευνα του «Παρατηρητηρίου» για την κοινωνία της 

Πληροφορίας, η χρήση κινητού τηλεφώνου από τα παιδιά αγγίζει το 72%, 

σηµειώνοντας αύξηση µε την είσοδό τους στο Γυµνάσιο, γεγονός που 

                                                           
2 ∆ιδάκτωρ Ψυχολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, M.Sc. Ph.D. Ψυχολόγος - 

Ψυχοθεραπευτής 
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αντικατοπτρίζεται στην ηλικία 12-15, όπου το ποσοστό αγγίζει το 94%, έναντι της 

ηλικίας 8-11 που φτάνει µόλις το 44% (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, 2009). 

 

Σχήµα 1: Χρήση κινητού τηλεφώνου από παιδιά ηλικίας 8-15 ετών στην Ελλάδα 

 

 

 

 Η παραπάνω έρευνα3, επίσης, συνέταξε αποτελέσµατα σχετικά µε τον χρόνο 

οµιλίας των ανηλίκων ανά εβδοµάδα µέσω του κινητού τηλεφώνου, τον αριθµό των 

γραπτών µηνυµάτων που στέλνουν (SMS) και των εικονοµηνυµάτων (MMS). Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας ορίζουν τα εξής (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, 2009). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Το δείγµα της έρευνας του «Παρατηρητηρίου» αποτελείται από παιδιά ηλικίας 8-15 ετών, 

πανελλαδικά, µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ενώ η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε τυχαία, από 

το σύνολο τηλεφωνικών αριθµών της Ελλάδας. Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 578 συνεντεύξεις µε 

παιδιά που χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 µήνες του 2008, µέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 17 
 

Πίνακας 1: Χρήση οµιλίας και γραπτών µηνυµάτων στο κινητό από µαθητές 

ηλικίας 8-15 ετών στην Ελλάδα 

Οµιλία SMS MMS 

Πόσες ώρες µιλάς στο κινητό την 

εβδοµάδα; 

Πόσα µηνύµατα στέλνεις 

ηµερησίως; 

Στέλνεις 

εικονοµηνύ-

µατα; 

Λιγότερο από 1 ώρα 52% Λιγότερα από 5 33% Ναι 17% 

1-2 ώρες 21% 5-10 26% Όχι 83% 

2-3 ώρες 11% Περισσότερα από 10 27%   

Περισσότερο από 3 ώρες 13% Κανένα 12%   

 

 Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι οι ανήλικοι χρησιµοποιούν την κινητή 

τηλεφωνία σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα, αν και στην πραγµατικότητα, ελάχιστες 

είναι οι περιπτώσεις παιδιών που υπάρχει ουσιαστική ανάγκη χρήσης του κινητού 

τηλεφώνου. 

 

1.2.2 Λόγοι χρήσης κινητού τηλεφώνου από µαθητές ηλικίας 12-15 ετών 

 Το κινητό τηλέφωνο αναµφίβολα είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς συσκευές 

που χρησιµοποιούν καθηµερινά οι µαθητές. Από την άλλη, έχει ενοχοποιηθεί από 

πολλούς, ως υπεύθυνο για διάφορες επιπτώσεις στην υγεία αλλά και στην 

συµπεριφορά των εφήβων. Εν ολίγοις, το κινητό τηλέφωνο είναι ο βασικός τρόπος 

επικοινωνίας για την πλειονότητα των εφήβων ηλικίας 12-15 ετών. Όµως, ποιοι 

µπορεί να είναι οι λόγοι, που οι έφηβοι θεωρούν απαραίτητο εργαλείο στην 

καθηµερινότητά τους το κινητό τηλέφωνο. 

 Σύµφωνα µε την ερευνήτρια Amanda Lenhart4, υπάρχει ένας σηµαντικός 

λόγος γι’ αυτό. «Οι τεχνολογίες αυτές (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής/διαδίκτυο) 

                                                           
4 Η Amanda Lenhart είναι ανώτερη ειδική ερευνήτρια στο “Pew Internet & American Life Project”, 

και έχει δηµοσιεύει πολυάριθµα άρθρα και εκθέσεις ερευνών, πολλές από τις οποίες αφορούν τους 

εφήβους και τις αλληλεπιδράσεις τους µε το διαδίκτυο και άλλες νέες τεχνολογίες των µέσων 

ενηµέρωσης 
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καλύπτουν τις αναπτυξιακές ανάγκες των εφήβων, όπως η ίδια τονίζει. Τα κινητά 

τηλέφωνα δίνουν τη δυνατότητα στους εφήβους να κάνουν τα πράγµατα που έκαναν, 

να προσδιορίζουν την ταυτότητά τους, να νιώθουν ανεξάρτητοι από τους γονείς τους, 

να δείχνουν άνετοι και γοητευτικοί, ακόµη και να εντυπωσιάζουν το αντίθετο φίλο 

πιο εύκολα.  

 «Αναµφισβήτητα, το κινητό τηλέφωνο έδωσε µεγαλύτερη ελευθερία 

κινήσεων στους εφήβους, πέραν του γονικού ελέγχου που καθίσταται όλο και πιο 

δύσκολος. Μπορεί, από την µια πλευρά, το κινητό να αποτελεί ένα είδος σιγουριάς 

για τους γονείς ότι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τα παιδιά τους οποτεδήποτε και 

από οπουδήποτε, από την άλλη πλευρά όµως, οι γονείς που παλιότερα είχαν τη 

δυνατότητα να κρυφακούσουν τηλεφωνικές συνοµιλίες, δυσκολεύονται πλέον να 

ελέγξουν τις κινήσεις των παιδιών τους από µια λεπτή ηλεκτρονική συσκευή µε τόσο 

µικρή οθόνη, πόσο µάλλον να διαβάσουν µηνύµατα που προστατεύονται πολλές 

φορές µε κωδικούς ασφαλείας. Ακριβώς αυτήν την ιδιωτικότητα αγαπούν άλλωστε οι 

έφηβοι.» (Μπρίγκου, 2012). 

 Οι λόγοι, λοιπόν, που όλοι οι µαθητές θέλουν ένα κινητό τηλέφωνο είναι, 

για να χτίζουν τον ιδιαίτερο κόσµο τους, να συµµετέχουν σε ιδεατές γειτονιές µέσα 

από τα δίκτυα, να είναι κοινωνικά καταξιωµένα στα µάτια των συνοµηλίκων τους, να 

κάνουν «πλάκα» ή και αντιγραφή την ώρα του µαθήµατος, να ξεφεύγουν από τον 

διαρκή έλεγχο των γονιών τους. Ωστόσο, οι λόγοι που οι γονείς σκέφτονται ή 

προστρέχουν να πάρουν κινητό στο παιδί τους είναι, συνήθως, οι αντίστροφοι. 

 Οι µαθητές κάνουν το πάν, ώστε να µετατρέψουν το κινητό τους τηλέφωνο 

από όργανο ελέγχου σε όργανο απελευθέρωσης. Οι γονείς έχουν την ψευδαίσθηση 

ότι «είναι κοντά» στα παιδιά τους, αλλά τα παιδιά βρίσκονται όπου θέλουν. Αυτή η 

συσκευή που δωρίζουν οι γονείς στα παιδιά ως «συσκευή εντοπισµού», γίνεται στα 

χέρια τους µοχλός αντίδρασης, αποσταθεροποίησης του σχολικού περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης µιας προσωπικότητας, που θα αποφεύγει να αντιµετωπίζει τον κόσµο 

«πρόσωπο µε πρόσωπο» (ΕΠΑ.Λ, 2009). 

 Οι ειδικοί σε όλες τις µεγαλουπόλεις του κόσµου τονίζουν ότι, το κινητό 

τηλέφωνο στα παιδικά χέρια µετατρέπεται σε εργαλείο προσβολής των συµµαθητών 

πίσω από την ανωνυµία µηνυµάτων, αλλά και σε δέλεαρ για βιαιοπραγία και ληστεία 

εις βάρος των παιδιών που το φέρουν επιδεικτικά.  
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1.2.3 Κινητά τηλέφωνα στην παιδική ηλικία – κίνδυνοι και ωφέλειες 

 Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί σήµερα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

καθηµερινότητας των παιδιών, όχι µόνο για να τηλεφωνούν σε φίλους ή να 

ανταλλάσσουν πληθώρα γραπτών µηνυµάτων, αλλά και για να παίζουν παιχνίδια, να 

παίρνουν φωτογραφίες, να κατεβάζουν τραγούδια µε τη χρήση, να ανταλλάσουν 

βίντεο ή να συνδέονται στο ∆ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε την Αλεξάνδρου, στην εφηβεία, 

το κινητό είναι πιο διαδεδοµένος τρόπος επικοινωνίας, και ταυτόχρονα αποτελεί και 

«status symbol», µε αποτέλεσµα οι νέοι να ξοδεύουν σηµαντικό µέρος από το 

διαθέσιµό εισόδηµά τους σε προϊόντα που αφορούν το κινητό τους τηλέφωνο. Η 

χρήση της κινητής τηλεφωνίας ξεκινάει για λόγους ασφάλειας και επικοινωνίας, 

ωστόσο έχει τόσο πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα (Αλεξάνδρου, 2012). 

 

Πλεονεκτήµατα 

 Ξεκινώντας µε τα πλεονεκτήµατα της χρήσης κινητού τηλεφώνου από 

µαθητές µικρής ηλικίας, πρωταρχικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι, οι γονείς µπορούν να 

ελέγχουν πιο εύκολα τα παιδιά τους, όταν αυτά δεν βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι, οι 

γονείς έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή πού βρίσκονται τα 

παιδιά τους. Αντίστοιχα, εκείνα µπορούν να ειδοποιήσουν τους γονείς τους, σε 

περίπτωση που βρεθούν σε επείγουσα κατάσταση, ή ακόµη και να καλέσουν τα 

τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, όπως αστυνοµία, πυροσβεστική κ.λπ. 

 Επίσης, µαθητές-κάτοχοι κινητών τηλεφώνων, έχοντας κινητό τηλέφωνο 

µπορούν να «κατεβάσουν» τραγούδια, φωτογραφίες και βίντεο, ενώ µπορούν µε τη 

σύνδεση στο διαδίκτυο να βρουν διάφορα θέµατα χρήσιµα για το σχολείο. 

 Ταυτόχρονα, οι µαθητές αυτά έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν µε 

τους φίλους τους µέσω του κινητού τηλεφώνου µε γραπτά µηνύµατα, τα οποία είναι 

παγκοσµίως διαδεδοµένα ως η πιο οικονοµική λύση για επικοινωνία. Έτσι, οι 

µαθητές µικρής ηλικίας στέλνουν µηνύµατα στους φίλους τους, µε σκοπό να 

συζητήσουν και σίγουρα να διασκεδάσουν. 

 Ακόµη, αν ερωτηθεί κάποιο παιδί για το λόγο που έχει κινητό τηλέφωνο, 

σίγουρα η απάντηση θα είναι «για να παίζω παιχνίδια». 

 Τελικά, όλα τα παραπάνω δε συνιστούν σηµαντικούς λόγους, ώστε ένα 

παιδί µικρής ηλικίας να έχει δικό τους κινητό τηλέφωνο, διότι τα µειονεκτήµατα από 

τη χρήση του είναι σαφώς περισσότερα. 
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Μειονεκτήµατα 

 Σχετικά µε τα µειονεκτήµατα που έχουν τα κινητά τηλέφωνα, ιδίως όταν 

χρησιµοποιούνται από µαθητές µικρής ηλικίας, είναι σίγουρα η ακτινοβολία που 

εκπέµπουν. Σύµφωνα µε Σουηδούς ερευνητές, αυτό µπορεί να έχει αρνητική συνέπεια 

στη µετέπειτα ζωή τους. Οι ίδιοι δεν διστάζουν να αναφερθούν σε τυχόν ασθένειες 

που θα έχουν τα παιδιά αυτά ως ενήλικες. Κι αυτό, διότι ο εγκέφαλος και το νευρικό 

σύστηµα των νέων µικρής ηλικίας είναι πιο ευαίσθητο στην ακτινοβολία τέτοιων 

συσκευών (In Site, 2012). 

 Εκτός από το κοµµάτι της υγείας, η χρήση κινητού τηλεφώνου από µαθητές 

παιδικής-εφηβικής ηλικίας έχει συνέπειες και στη συµπεριφορά του προς τους 

άλλους. Η «εξάρτηση από τα κινητά» ανήκει στην κατηγορία των «εξαρτήσεων 

συµπεριφοράς», όπως γενικά αποκαλείται ο εθισµός σε συγκεκριµένες 

δραστηριότητες, όπως το διαδίκτυο ή το φαγητό, που ενεργοποιούν συναισθήµατα, 

όπως η χαρά ή η ευφορία. Τα συναισθήµατα αυτά συνδέονται άµεσα µε τη 

συγκεκριµένη συµπεριφορά, στη συγκεκριµένη περίπτωση µε τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου, και ο χρήστης επιδιώκει συνεχώς να ασχολείται µε αυτό (Αλεξάνδρου, 

2012). 

 Το πρόβληµα εντείνεται όταν το άτοµο επικεντρώνει µεγάλο µέρος της 

συνολικής του ενέργειας, προσοχής και σκέψης στο κινητό. Η εξάρτηση από το 

κινητό τηλέφωνο έχει ως συνέπεια µια σοβαρή σε πολλές περιπτώσεις δυσλειτουργία 

του νευρικού συστήµατος, µε τη µορφή ανησυχίας, νευρικότητας, έλλειψης 

αυτοπεποίθησης, διαταραχής ύπνου ή όρεξης, κακή επίδοσης στις σχολικές επιδόσεις 

και άλλα. 

 Για τους έφηβους της ψηφιακής εποχής, το κινητό τηλέφωνο ήρθε σαν µια 

φυσιολογική εξέλιξη.  Κοινωνιολόγοι που προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν 

αυτόν τον επικοινωνιακό κυβερνοχώρο, ανακάλυψαν ότι τα γραπτά µηνύµατα των 

κινητών τηλεφώνων είναι πολύ πιο εύγλωττα από ότι νοµίζουν κάποιοι, και 

χαρακτηρίζουν τους κατόχους τους. Οι δηµιουργικοί τύποι παιδιών χρησιµοποιούν 

καινοτόµες συντµήσεις λέξεων και αργκό, ενώ διαµορφώνουν ειδικά τις ρυθµίσεις 

και τους ήχους του κινητού τους µε µεγάλη ευκολία. 

 Η αλήθεια είναι ότι οι νεότερες µορφές τεχνολογίας, ιδίως τα κινητά 

τηλέφωνα και το ∆ιαδίκτυο, συνδέουν τους ανθρώπους αλλά και τους αποµονώνουν, 

καθιστώντας τους ευάλωτους σε προσεγγίσεις ή µηνύµατα που λαµβάνουν από αυτά 

τα µέσα. Οι πιθανότητες εξάπλωσης ή ακόµη και προώθησης της βίας µέσα από τις 
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νέες τεχνολογίες είναι, επίσης, ένας από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα που έχει η 

χρήση κινητού τηλεφώνου, κυρίως για τους µαθητές µικρής ηλικίας, καθώς είναι 

περισσότερα ευάλωτα στις πληροφορίες που δέχονται (Dr Kane & Portin, 2008). 

 Το παιχνίδι σε κονσόλες µέσω του κινητού τηλεφώνου που έχει σύνδεση 

στο ∆ιαδίκτυο έχει γίνει µια όλο και δηµοφιλέστερη µορφή ψυχαγωγίας για τους 

µαθητές και τους εφήβους και, όπως είναι αναµενόµενο, το περιεχόµενο των 

παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά προκαλεί ανησυχίες, σχετικά µε τις πιθανές 

επιπτώσεις της όλο και πιο ρεαλιστικής βίας και των συχνά στερεοτυπικών 

χαρακτήρων. Όπως γίνεται και µε τις κινηµατογραφικές ταινίες και, σε µερικές 

χώρες, και µε τη µουσική, η διαβάθµιση των παιχνιδιών βίντεο και ∆ιαδικτύου µπορεί 

να βοηθήσει στην καθοδήγηση των γονέων σχετικά µε το ποια παιχνίδια είναι ή όχι 

κατάλληλα για τα παιδιά τους. 

 Πολλοί από τους κινδύνους που συνδέονται µε τις τεχνολογίες επικοινωνιών 

ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, αλλά οι µαθητές και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτα, όχι µόνο λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, αλλά και επειδή οι νέες 

τεχνολογίες επηρεάζουν ένα πολύ µεγαλύτερο κοµµάτι της ζωής τους. Η κυριότερη 

ίσως από τις ανησυχίες που συνδέουν τις νέες τεχνολογίες (κινητά – ∆ιαδίκτυο) µε τη 

βία είναι ο φόβος ότι οι µαθητές και οι έφηβοι µπορεί να γίνουν στόχος για τους 

αποκαλούµενους «διαδικτυακούς εκµεταλλευτές», οι οποίοι αναζητούν ευάλωτα 

άτοµα, τα οποία µπορούν να αποµονώσουν και να κακοποιήσουν. Η ανωνυµία του 

∆ιαδικτύου, έχει δηµιουργήσει ευκαιρίες σε κάποιους ανθρώπους για να 

«µεταµφιέζονται» και να υιοθετούν ένα διαδικτυακό «πρόσωπο», το οποίο 

διευκολύνει την πρόσβασή τους σε µαθητές και εφήβους σε κανάλια συνοµιλίας και 

διαδικτυακές τοποθεσίες ιστολογίων. Για παράδειγµα, ένας ενήλικος άνδρας µπορεί 

να προσποιηθεί τον έφηβο σε ένα κανάλι συνοµιλίας για νέους και «ψαρέψει» κάποιο 

ανήλικο άτοµο µέσω ψευδών διαδικτυακών συζητήσεων. Ενθαρρύνει τη δηµιουργία 

φιλίας, πιέζοντας για την ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων και πιθανώς, 

προτείνοντας µια συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο. Οι όροι που χρησιµοποιούνται 

για την περιγραφή αυτής της διαδικασίας είναι, µεταξύ άλλων, «κυνηγητό» (stalking) 

και «ψάρεµα» (grooming), λέξεις που αντανακλούν τα χαρακτηριστικά της πειθούς 

και της παρείσφρησης που έχουν οι πραγµατοποιούµενες επαφές (Kane & Portin, 

2008). 

 Εκτός από την παραπάνω µορφή βίας µέσω των νέων τεχνολογιών, 

υπάρχουν και άλλες, όπως η σεξουαλική βία (λήψη φωτογραφιών παιδιών µε σαφή 
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σεξουαλικό χαρακτήρα), ηλεκτρονικός εκφοβισµός (cyberbulling) είτε από 

άγνωστους, είτε µεταξύ των παιδιών-συµµαθητών του σχολείου, και άλλες. Ωστόσο, 

αυτές οι µορφές θα αναλυθούν σε επόµενο κεφάλαιο που θα εστιάσει στη χρήση του 

∆ιαδικτύου από τους µαθητές, καθώς µπορεί να πει κανείς, ότι τα φαινόµενα αυτά 

εµφανίζονται κυρίως µέσω του ∆ιαδικτύου, που δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι νέοι 

µικρής ηλικίας από τα κινητά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 
Ενότητα 2.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

2.1.1 Ιστορική εξέλιξη ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 Η ιστορία των πρώτων υπολογιστών ξεκινάει γύρω στο 500 π.Χ, όπου οι 

αρχαίοι Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει πολύ το εµπόριο και χρειάζονταν κάτι να τους 

βοηθάει στους υπολογισµούς τους. Αυτή η ανάγκη τους οδήγησε στο να 

δηµιουργήσουν τον πρώτο υπολογιστή, που δεν ήταν άλλος από το γνωστό 

«αριθµητήριο» που χρησιµοποιούνταν όλα σχεδόν τα παιδιά στην πρώτη τάξη του 

σχολείου. Το επίσηµο όνοµά του είναι «Άβακας». Τον Άβακα τον βελτίωσαν οι 

Κινέζοι αρκετά χρόνια αργότερα και του έδωσαν τη µορφή που έχει σήµερα. 

 

Άβακας 

 

 

 Όµως, οι πρώτοι µηχανισµοί, που τηρουµένων των αναλογιών, µπορούν να 

θεωρηθούν ότι µοιάζουν µε τους σύγχρονους αναλογικούς υπολογιστές, είναι οι 

αστρολάβοι. Οι αστρολάβοι χρησιµοποιήθηκαν για την παρατήρηση των αστέρων και 

τον προσδιορισµό του ύψους τους από τον ορίζοντα. Ένας τέτοιος µηχανισµός 

βρέθηκε περίπου το 1900 από Καλύµνιους σφουγγαράδες στο βυθό της θάλασσας 

των Αντικυθήρων. Ο µηχανισµός αυτός που είναι γνωστός σαν ο «µηχανισµός των 
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Αντικυθήρων» (87 π.Χ), είναι µια αστρονοµική συσκευή που λειτουργούσε σαν ένας 

φορητός ηµερολογιακός υπολογιστής σταθερού προγράµµατος (Remember the past – 

Retro Computers, 2012). 

 Αργότερα, έρχεται η περίοδος από τον 17ο αιώνα µέχρι τον 19ο αιώνα, η 

οποία χαρακτηρίζεται από το πλήθος των ανακαλύψεων σε όλους τους τοµείς των 

επιστηµών. Ορισµένοι από τους πλέον διακεκριµένους µαθηµατικούς της εποχής 

ασχολήθηκαν κάποια στιγµή της ζωή τους µε το πρόβληµα του «µηχανικού 

υπολογισµού». Η πρώτη προσπάθεια στον τοµέα αυτό είναι του Γερµανού καθηγητή 

µαθηµατικών και αστρονοµίας Wilhelm Schiskard.  

 Η συνέχεια ήρθε από τον µεγάλο µαθηµατικό Blaise Pascal. Ο Pascal 

κατασκεύασε µια αριθµοµηχανή, την Πασχαλίνα, η οποία στηριζόταν στις ίδιες αρχές 

µε αυτή του Schiskard. Και η ιστορία εξελίσσεται µε τον Άγγλο Leinbnitz, ο οποίος 

κατασκεύασε µια µηχανή που στηριζόταν σε κυλίνδρους, µε άνισα δόντια και 

αποτέλεσε πρότυπο για τις επόµενες εξελιγµένες αριθµοµηχανές. Έπειτα, µε τον 

µηχανικό Charles Babbage, ο οποίος έφτιαξε µια δορυφορική µηχανή, αλλά και στην 

λεγόµενη «αναλυτική µηχανή» η οποία είχε προέβλεπε µια µνήµα για την 

αποθήκευση των δεδοµένων, ένα «µύλο» ικανό να εκτελεί τις αριθµητικές πράξεις, 

µια µονάδα ελέγχου, η οποία να καθοδηγεί το µυαλό, καθώς και µονάδες εισόδου-

εξόδου. 

 Στα σχέδια αυτά, µπορεί κανείς να διακρίνει έννοιες πολύ οικείες στους 

σηµερινούς χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την µηχανή αυτή προβλεπόταν 

ακόµη και η χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος για την κίνηση ορισµένων µερών, καθώς 

επίσης και η χρησιµοποίηση του δυαδικού συστήµατος. 

 Έτσι, έρχεται η πρώτη γενιά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (1946–1985), 

όπου οι ανάγκες του πολέµου –στα µέσα του 20ου αιώνα- για πολύπλοκους 

υπολογισµούς σε προβλήµατα βαλλιστικής, µεταφοράς, διοίκησης και άλλα, κάνουν 

πιο επιτακτική την ανάγκη κατασκευής µιας ικανής υπολογιστικής µηχανής. Ο 

πρώτος υπολογιστής, ο Ζ3 του Γερµανού καθηγητή Kornad Zuse, κατασκευάστηκε 

το 1941 και λειτουργούσε κάτω από την επίβλεψη ενός εξωτερικού προγράµµατος σε 

διάτρητη χαρτοταινία. ∆ιέθετα µια µνήµα 64 λέξεων και οι πράξεις γινόταν στο 

δυαδικό σύστηµα µε κινητή υποδιαστολή. 

 Ωστόσο, το πρώτο πρότυπο µηχανήµατος που µπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

πραγµατικός ηλεκτρονικός υπολογιστής ήταν ο γενικής χρήσης υπολογιστής ABC, ο 

οποίος δηµιουργήθηκε από την ανάγκη λύσης µεγάλων συστηµάτων εξισώσεων. Το 
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επόµενο βήµα ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Intergrator And Calculator), µια 

µηχανή που αποτελούνταν από 19.000 τριόδους λυχνίες, κατανάλωνε ενέργεια της 

τάξης των 200KW, καταλάµβανε ένα χώρο 270 τµ. και ζύγιζε 30 τόνους. 

 Η δεύτερη γενιά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (1958–1964) 

χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση των τριόδων λυχνιών από τα τρανζίστορ. 

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό της 2ης γενιάς είναι η εµφάνιση των πρώτων γλωσσών 

υψηλού επιπέδου, για την συγγραφή προγραµµάτων εφαρµογών, εξέλιξη 

καθοριστικής σηµασίας για τη γρήγορη διάδοση των Η/Υ (Remember the past – Retro 

Computers, 2012). 

 Η τρίτη γενιά (1964-1971) χαρακτηρίζεται από την µερική αντικατάσταση 

του τρανζίστορ και των άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων από τα ολοκληρωµένα 

κυκλώµατα. Η είσοδος των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων έδωσε νέες δυνατότητες 

στους κατασκευαστές, τέτοιες ώστε να χαρακτηριστεί σαν η επανάσταση στην 

τεχνολογία των Η/Υ. Η αρχή έγινε στις 7.3.1964, όταν η IBM παρουσίασε την σειρά 

360 («υπολογιστής όλων των διευθύνσεων»). Μετά από αυτό, ξεκίνησε µια 

«κούρσα» µεταξύ των ανταγωνιστών για κάτι ανάλογο. 

 Τέλος, η τέταρτη γενιά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (1971 µέχρι 

σήµερα) χαρακτηρίζεται από πολλές και σηµαντικές εξελίξεις. Κατασκευάστηκαν 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα (LSI και VLSI), δηλαδή κυκλώµατα που ενσωµατώνουν 

χιλιάδες ηλεκτρονικά στοιχεία σε επιφάνειες της τάξης του 1cm2. Οι τεχνολογίες 

αυτές έχουν οδηγήσει σε µια άνευ προηγουµένου µείωση του όγκου και του κόστους, 

και αύξηση της χωρητικότητας της µνήµης και της ταχύτητας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής, είναι η εισαγωγή της 

λεγόµενης «παράλληλης επεξεργασίας» που στην κυριολεξία εκτοξεύει την 

υπολογιστική ισχύ στα δισεκατοµµύρια πράξεις το δευτερόλεπτο.   

 Σύµφωνα µε το νόµο του Moore, κάθε 18 περίπου µήνες η ισχύς των 

παραγόµενων υπολογιστών διπλασιάζεται. Έτσι, γίνεται αντιληπτό γιατί ένας 

υπολογιστής που αγοράζεται σήµερα είναι περίπου δύο φορές ταχύτερος από έναν 

υπολογιστή της ίδιας κατηγορίας που αγοράστηκε πριν ενάµιση χρόνο. 
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2.1.2 Έννοια του ηλεκτρονικού υπολογιστή  

 Σύµφωνα µε τον κ. Λεωνίδα Αλεξόπουλο
5, «ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής είναι µία µηχανή, η οποία υπό τον έλεγχο ενός αποθηκευµένου 

προγράµµατος που υλοποιεί κάποιο αλγόριθµο επεξεργασίας δεδοµένων, δέχεται και 

επεξεργάζεται αυτόµατα τα δεδοµένα και παρέχει τα αποτελέσµατα αυτής της 

επεξεργασίας (Αλεξόπουλος, 2011). 

 

 

 

Σχήµα 2: Λειτουργικό σύστηµα Η/Υ 
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Ενότητα 2.2 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σε σχέση µε µαθητές 12-15 

ετών 

2.2.1 Παράγοντες εξοικείωσης Η/Υ από µαθητές Γυµνασίου 

 Ο  ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος της 

καθηµερινότητας των παιδιών. Το µέσο αυτό –σε πολλές περιπτώσεις- µπορεί να 

θεωρηθεί χρήσιµο εργαλείο, καθώς βοηθάει το νέο να µάθει περισσότερα για τον 

κόσµο, να εµπλουτίσει το λεξιλόγιό του σε εξειδικευµένα θέµατα, να διεγείρει το 

ενδιαφέρον του και να εξοικειωθεί µε την τεχνολογία. Ωστόσο, η εύκολη και 

οικονοµική χρήση του, ο ψυχαγωγικός του χαρακτήρας, το µη κατάλληλο 

περιεχόµενο του σε πολλές περιπτώσεις και η εξυπηρέτηση του ως «ηλεκτρονική 

baby-sitter» -προσφέροντας στους γονείς κάποιες ώρες ησυχίας- οδηγούν συχνά στην 

αλόγιστη χρήση του. 

 Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε το «Παρατηρητήριο» στην περιοχή 

της Αττικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), διαπιστώνεται υψηλή 

διείσδυση και εντατική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και επίπεδο χρήσης 

∆ιαδικτύου κατά πολύ περισσότερο σε µαθητές σε σχέση µε τους ενήλικες. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι έφηβοι ηλικίας 12-15 ετών που είναι στο Γυµνάσιο, χρησιµοποιούν 

σηµαντικά περισσότερο τον Η/Υ και το ∆ιαδίκτυο από τους µαθητές µικρότερης 

ηλικίας που φοιτούν ακόµη σε τάξεις του ∆ηµοτικού. Με το σπίτι να αποτελεί τον 

κυριότερο τόπο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, οι µαθητές το χρησιµοποιούν κυρίως για 

λόγους διασκέδασης, επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Οι ηλεκτρονικές 

δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως µε άτυπη βοήθεια από συγγενείς και φίλους, αλλά 

και στο σχολείο (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, 2009). 

 Ωστόσο, σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη, διαπιστώνεται ότι για τους 

µαθητές, το σπίτι είναι ο βασικότερος χώρος χρήσης Η/Υ (90%) και πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο (77%), και σε κάποιο βαθµό το σχολείο, τα Internet Cafe και τα σπίτι 

φίλων. Σε ότι αφορά τους λόγους χρήσης του ∆ιαδικτύου από εφήβους αυτοί κυρίως 

αφορούν στη διασκέδαση (παίζουν, κατεβάζουν παιχνίδια, φωτογραφίες, κ.λπ.). 

Επίσης, µεγάλος αριθµός παιδιών δηλώνει ότι χρησιµοποιεί το Internet για 

αναζήτηση πληροφοριών για τα µαθήµατα, αλλά και αποστολή/λήψη e-mail. 

 Τα σεµινάρια, επίσης, αποτελούν συνήθη παράγοντας εξοικείωσης των 

παιδιών µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναφορικά µε τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ, 

το 50% των παιδιών έχει παρακολουθήσει κάποιο σχετικό σεµινάριο, ενώ το 34% 
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παρακολούθησε αυτό το σεµινάριο το τελευταίο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε την 

έρευνα. Οι ενέργειες που υλοποιούν οι µαθητές σε υπολογιστή, συνδέονται µε την 

αντιγραφή ή µετακίνηση αρχείων, τη χρήση εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης 

κειµένου, αλλά και µε τη σύνδεση και εγκατάσταση νέων µηχανηµάτων. 

 Τέλος, για την πλειονότητα των παιδιών, οι δεξιότητες που διαθέτουν 

αναφορικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου αποκτήθηκαν κυρίως, µε την άτυπη βοήθεια 

από συγγενείς και φίλους, αλλά και στο σχολείο. Όσον αφορά, τις δεξιότητες ως προς 

τη χρήση του ∆ιαδικτύου, η βασικότερη ενέργεια που πραγµατοποιούν είναι η χρήση 

µιας µηχανής αναζήτησης για να βρουν πληροφορίες, 1 στους 3 στέλνουν e-mails 

συνοδεία αρχείων, αλλά και µηνύµατα σε chatrooms, newsgroups, ή σε online 

συναντήσεις (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, 2009). 

 

2.2.2 Λόγοι χρήσης Η/Υ από τους µαθητές 

 Έρευνες δείχνουν ότι οι µαθητές ηλικίας 12-15 ετών µαθαίνουν να 

χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κυρίως εντός του σχολείου, στο πλαίσιο 

των σχολικών τους υποχρεώσεων. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποβαίνουν, σταδιακά, τεχνολογικά µέσα διαµεσολαβηµένης 

επικοινωνίας (δηλ. µέσα για διάβασµα, γράψιµο και επικοινωνία), και 

χρησιµοποιούνται παράλληλα µε τα παραδοσιακότερα µέσα (χαρτί, µολύβι, έντυπο) 

(Κουτσογιάννης, 2007). 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κερδίζουν µέρα µε τη µέρα όλο και 

σηµαντικότερο ρόλο στη καθηµερινότητα όλων. Έχουν ήδη αλλάξει ριζικά τον τρόπο 

ζωής και εργασίας των ενηλίκων, αλλά και των ανηλίκων. Η λογική συνέπεια είναι να 

αλλάξουν και τη φύση της εκπαίδευσης καθώς και τις δεξιότητες που χρειάζεται να 

αναπτύσσουν οι µαθητές. Η ύπαρξη του επεξεργαστή κειµένου έχει αντικαταστήσει 

τις χειρόγραφες εργασίες, κάνοντας µε τον τρόπο αυτό τον καλό γραφικό χαρακτήρα 

και όλες τις δεξιότητες που σχετίζονται µε ένα εµφανίσιµο χειρόγραφο, λιγότερο 

αναγκαίες. 

 Επιπλέον, εφόσον τα κοµπιουτεράκια µπορούν να κάνουν ακόµη και τις πιο 

πολύπλοκες πράξεις µε φοβερή ακρίβεια, οι δεξιότητες που χρειάζονται πλέον είναι 

αυτές της λογικής σκέψης και της εκτίµησης για το ποια πράξη πρέπει να γίνει. 

Ταυτόχρονα, οι µαθητές πρέπει να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στην έρευνα και 

στην κρίση του µεγάλου αριθµού πληροφοριών που είναι διαθέσιµες µέσω CD-ROM, 

βάσεων δεδοµένων και του Internet (Βλασσοπούλου & Παπαδηµητρίου, 2004). Η 
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πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δίνει σε κάθε µαθητή τη γνώση και τη δύναµη να 

γίνει ένα ενεργό µέλος της κοινωνίας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ αποτελούν 

πηγή για κάθε µεγάλο αριθµό πληροφοριών, παράλληλα είναι και το µέσο, το οποίο 

διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 

 Ένας επιπλέον λόγος που ενισχύει τον εκπαιδευτικό ρόλο των υπολογιστών 

είναι το γεγονός ότι οι µαθητές αγαπούν τα computers. Η τεχνολογία µπορεί να 

απελευθερώσει τον µαθητή, να τον κάνει πιο ανεξάρτητο και αυτόνοµο, δίνοντάς του 

έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας και µειώνοντας την ανάγκη για παρουσία 

δασκάλου. Επίσης, η ερευνητική και ευέλικτη φύση του υπολογιστή τον κάνει ένα 

δυνατό εργαλείο, το οποίο µπορεί να υπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες και 

διαφορετικούς τρόπους µάθησης. 

 Παράλληλα, µε τη χρήση υπολογιστών στο σχολείο από τους µαθητές, 

αυξάνεται η προσοχή και η προσήλωσή τους στην εργασία που κάνουν, 

διευκολύνεται η επικοινωνία µεταξύ συµµαθητών, δηµιουργούνται κίνητρα για 

µάθηση, καθώς και ευκαιρίες για επιπλέον εξάσκηση, και τέλος, αυξάνεται η 

αυτοεκτίµηση των µαθητών. 

 Άλλος ένας όµως λόγος που οι έφηβοι έρχονται σε επαφή µε τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή από µικρή ηλικία, είναι η ύπαρξη αυτού στο σπίτι. Η νέα γενιά θεωρεί τη 

χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου δεδοµένη και οικεία, καθώς µεγαλώνει µε 

αυτόν µέσα στο χώρο που περνάει τις περισσότερες ώρες της ηµέρας. Οι παλαιότερες 

γενιές έχουν ενσωµατώσει τον υπολογιστή και το διαδίκτυο στην καθηµερινότητά 

τους, αφού η πληθώρα των δυνατοτήτων που τους προσφέρει είναι µεγάλη 

(Λουίζου,2012). 

 Έχει παρατηρηθεί ότι, οι µαθητές 12-15 ετών που είναι στο Γυµνάσιο, 

χρησιµοποιούν πολύ περισσότερο τον Η/Υ και το ∆ιαδίκτυο (εννέα στα δέκα) από τα 

µικρότερους µαθητές ηλικίας 8-11 ετών που φοιτούν στις τάξεις του ∆ηµοτικού. Το 

σπίτι αποτελεί τον κύριο τόπο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, ενώ οι έφηβοι το 

χρησιµοποιούν για λόγους επικοινωνίας, διασκέδασης, αλλά και για την αναζήτηση 

πληροφοριών.  
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Ενότητα 2.3 Το ∆ιαδίκτυο στη ζωή των µαθητών 

2.3.1 Χώρος πρόσβασης µαθητών στο ∆ιαδίκτυο 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι µαθητές έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, 

κυρίως, µέσω των υπολογιστών που διαθέτουν τα σχολεία και το σπίτι τους. Συχνά 

όµως, παρατηρεί κανείς το φαινόµενο, πολλοί µαθητές να επισκέπτονται τα λεγόµενα 

«internet cafe», µε σκοπό η πρόσβασή τους στο ∆ιαδικτυακό χώρο να είναι πιο 

εύκολη γι’ αυτά και χωρίς περιορισµούς. Εκεί, οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να 

παίξουν τα ∆ιαδικτυακά παιχνίδια που τους ενδιαφέρουν, να επισκεφθούν chatrooms, 

να στείλουν e-mails, και όλα αυτά ελεύθερα, χωρίς τον έλεγχο που απαιτείται, είτε 

από τους γονείς ή ακόµη και από τους δασκάλους. 

 Επίσης, οι µαθητές επισκέπτονται ιστοσελίδες ακόµη και µέσα από το κινητό 

τηλέφωνο που τους διαθέτουν οι γονείς, µε κύριο σκοπό να τα ελέγχουν. Μέσω της 

χρήσης κινητού τηλεφώνου, οι µαθητές µικρής ηλικίας, έχουν την δυνατότητα να 

µπαίνουν οποιαδήποτε στιγµή επιθυµούν στο Internet, επίσης χωρίς τον απαιτούµενο 

έλεγχο από τον γονέα. 

 

2.3.2 Λόγοι πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

 Είναι γεγονός πλέον, ότι οι έφηβοι χρησιµοποιούν σε µεγάλο ποσοστό το 

∆ιαδίκτυο. Το ∆ιαδίκτυο είναι µια ανεξάντλητη πηγή γνώσεων και πληροφοριών. 

Αποτελεί µέσο επικοινωνίας και δηµιουργίας γνωριµιών, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας 

διαδραστικός χώρος παιχνιδιού και εµπειριών. Πολλοί είναι οι µαθητές που 

παραδέχονται ότι αφιερώνουν αρκετές ώρες της ηµέρας (και της νύχτας) στο 

facebook (κοινωνικό δίκτυο), σε chat και σε online παιχνίδια. 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τους έφηβους –αλλά και για τους ενήλικες- 

το ∆ιαδίκτυο είναι ένας τεράστιος χώρος ενηµέρωσης και επιµόρφωσης. Παλαιότερα, 

όταν ένα παιδί έπρεπε να βρει πληροφορίες για µια σχολική εργασία, το πρώτο 

πράγµα που θα το συµβούλευαν οι γονείς τους, ήταν να ανοίξει µια εγκυκλοπαίδεια, 

ώστε να βρει τις πληροφορίες που αναζητά. Σήµερα όµως, τη θέση της 

εγκυκλοπαίδειας έχει καταλάβει το ∆ιαδίκτυο, αφού µέσω αυτού, η αναζήτηση 

πληροφοριών είναι ευκολότερη, πιο γρήγορα, µε πάρα πολλά αποτελέσµατα για να 

διαλέξει κανείς, και σίγουρα η οικονοµικότερη λύση. 
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 Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί επίσης, µέσο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης 

(chat, κοινωνικά δίκτυα, e-mails κ.λπ.), αλλά και ψυχαγωγίας, µε κυριότερο τέτοιο 

µέσο τα παιχνίδια που παίζονται online. Για το πρόβληµα της υπερβολικής 

ενασχόλησης ευθύνονται συνήθως αυτά τα παιχνίδια. Στα παιχνίδια αυτά, κάθε 

«παίκτης» επιλέγει ένα χαρακτήρα-ήρωα, που τον εξελίσσει όσο περισσότερο παίζει. 

Έτσι, το παιδί «αναγκάζεται» να παίζει όσο περισσότερο µπορεί, ώστε να φτάσει στα 

υψηλότερα επίπεδα που έχει επιλέξει και, παράλληλα, να βρίσκεται συνδεδεµένο στο 

∆ιαδίκτυο πολλές ώρες και κυρίως εκείνες που έχουν επιλέξει και οι υπόλοιποι 

παίκτες-χρήστες να βρίσκονται online (συνδεδεµένοι), για να παίξουν όλοι µαζί. 

 Ενώ λοιπόν, ο χώρος του ∆ιαδικτύου είναι µια τεράστια πηγή πληροφοριών 

και γνώσεων, παρέχοντας σηµαντικά οφέλη στους χρήστες του, παράλληλα, από την 

κακή χρήση του, προσφέρει πολλές αρνητικές επιπτώσεις, όταν το άτοµο (νέος) που 

το χρησιµοποιεί έχει εθιστεί από αυτό. 

 

2.3.3 Οφέλη του ∆ιαδικτύου στην παιδική ηλικία 

 Όπως αναφέρει ο Jacques Barrot6, στη µελέτη του Προγράµµατος Daphne της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βία και τεχνολογία», «κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί τα 

οφέλη που έχει επιφέρει η πρόοδος στην τεχνολογία επικοινωνιών, ιδίως σε ότι 

αφορά τους έφηβους, για τους οποίους οι νέες τεχνολογίες όπως το ∆ιαδίκτυο και η 

κινητή τηλεφωνία έχουν καταργήσει τους φραγµούς και έχουν δηµιουργήσει 

ευκαιρίες, που κάποτε δεν µπορούσε κανείς να φανταστεί» (Dr Kane & Portin, 2008). 

 Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά τη διαδικασία χρήσης του Η/Υ από το παιδί, αυτό 

καθίσταται ενεργό, αποποιούµενο τον παθητικό ρόλο του απλού δέκτη (Papert, 

1984). Ο συµµετοχικός ρόλος των µαθητών κατά τη διαδικασία χρησιµοποίησης του 

Η/Υ και του ∆ιαδικτύου ενεργοποιεί άµεσα τη σύνθετη σκέψη των µαθητών µε 

θετικό αντίκτυπο (Jonassen, 1996). Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση των νέων 

τεχνολογιών εγείρει την κινητικότητα και την αυτοεκτίµηση του µαθητή, ενισχύει τις 

στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων, την προσήλωσή του στην επίτευξη του στόχου 

και τη συγκέντρωση και επιµονή του. Από πολλούς ειδικούς έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι, οι δραστηριότητες µε τον Η/Υ ενισχύουν τη φαντασία, τη µάθηση, την κριτική 

                                                           
6 Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τη ∆ικαιοσύνη, την Ελευθερία και την 

Ασφάλεια 
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σκέψη, τη δηµιουργικότητα, τις µνηµονικές διεργασίες, την καλλιέργεια της 

παρατηρητικότητας και την αισθητική και κινητική ανάπτυξη.  

 Επιπλέον, οι µαθητές και οι έφηβοι σήµερα έχουν πρόσβαση σε έναν πλούτο 

πληροφοριών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπορούν να επικοινωνήσουν µε άλλες 

ηπείρους, να κάνουν φίλους και να συµµετέχουν σε κοινότητες που διευρύνουν τις 

γνώσεις και την ψυχαγωγία τους. Το ίδιο ισχύει και για τους εφήβους, ιδίως σε µια 

ηλικία όπου συχνά οι «προσωπικές γνωριµίες» δεν σηµαίνουν µόνο την επαφή µε 

άλλα άτοµα στα αρχικά στάδια µιας φιλίας, αλλά και στην ανταλλαγή προσωπικών 

µηνυµάτων και ενίοτε, ακόµη και προσωπικών σκέψεων και πληροφοριών, σε 

διαδικτυακές τοποθεσίες προσωπικών γνωριµιών, µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και σε κανάλια συνοµιλίας (chat rooms). 

 Το ∆ιαδίκτυο έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής και οι πληροφορίες που 

δηµοσιεύονται σε αυτό µπορεί να είναι διαθέσιµες και να κυκλοφορούν για πολλά 

χρόνια στο µέλλον. Γενικότερα, οι νέες τεχνολογίες έχουν ανοίξει έναν ολόκληρο 

κόσµο δυνατοτήτων. Οι περισσότερες από αυτές ενισχύουν την ικανότητα των 

ανθρώπων να µαθαίνουν, να γνωρίζονται, να διασκεδάζουν και να επικοινωνούν. 

Κάποιες, ωστόσο, µπορεί να κρύβουν κινδύνους και, όπως ισχύει και στην 

καθηµερινή, µη ηλεκτρονική ζωή, οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να αναγνωρίζονται, να 

γίνονται κατανοητοί και να λαµβάνονται υπ’ όψιν ( Kane & Portin, 2008). 

 

2.3.4 Αρνητικές επιπτώσεις του εθισµού στην παιδική ηλικία 

 Η έννοια του εθισµού χρησιµοποιείται, κατά παράδοση, για να αιτιολογηθεί η 

κατάχρηση ουσιών, όπως το αλκοόλ. Σύµφωνα µε αυτήν την αιτιολόγηση, το 

πρόβληµα στη σχέση του ατόµου µε την ουσία είναι ενδοσωµατικό. Παρουσιάζεται 

δηλαδή, η συµπεριφορά ως «διαταραχή» του ατόµου και όχι ως συνέπεια κοινωνικών 

παραγόντων, όπως συµβαίνει στις σχέσεις του µε την οικογένεια, τους συνοµήλικους, 

το σχολείο και το χώρο εργασίας (Τσουκάρης & Μέλλον, 2009). 

 Στην περίπτωση της κατάχρησης του ∆ιαδικτύου (εθισµός), ο πυρήνας του 

προβλήµατος δε βρίσκεται µόνο στη σχέση του ατόµου µε το αντικείµενο 

κατάχρησης, αλλά και σε ελλείµµατα στη σχέση του µε γεγονότα που προκύπτουν 

από συµπεριφορές ασυµβίβαστες µε την κατάχρηση, δηλαδή από ερεθίσµατα που 

προκύπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις και άλλες αλληλεπιδράσεις µε τον 

«αληθινό» κόσµο. Προτείνεται ότι, ο όρος «εθισµός του ∆ιαδίκτυο» δεν είναι 
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ουδέτερος, αλλά αντιθέτως, υποστηρίζει µια ενδοσωµατική θεωρία της προέλευσης 

της κατάχρησης του ∆ιαδικτύου, η οποία δεν είναι ωφέλιµη. 

 Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Σιώµο, τα άτοµα που εκδηλώνουν εθιστική 

χρήση του ∆ιαδικτύου έχουν την τάση να είναι αποµονωµένα ή µοναχικά. Έχουν την 

τάση να είναι εσωστρεφή, λιγότερο κοινωνικά και φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι 

έχουν και χαµηλή αυτοεκτίµηση. Έρευνες έδειξαν µια σηµαντική στατιστικά σχέση, 

ανάµεσα στη χρήση του ∆ιαδικτύου και στην ανάπτυξη κατάθλιψης και µοναξιάς, τη 

µείωση της οικογενειακής αλληλεπίδρασης και την κοινωνική αποµόνωση µετά τη 

συνεχή χρήση του, υποστηρίζοντας έτσι µια αιτιώδη ερµηνεία του ∆ιαδικτύου στην 

παθολογία. Την τελευταία πενταετία, αρκετές έρευνες συσχέτισαν την κατάθλιψη µε 

τον εθισµό στο ∆ιαδίκτυο στον εφηβικό πληθυσµό. Στην ελληνική έρευνα, 

χρησιµοποιώντας τη βηµατική πολλαπλή παλινδρόµηση ως µέθοδο ανεύρεσης των 

προγνωστικών παραγόντων που µπορούν να προβλέψουν τον εθισµό των Ελλήνων 

εφήβων στο ∆ιαδίκτυο -στην κυρίως οµάδα των εθισµένων εφήβων που ανήκουν τα 

αγόρια-, η κατάθλιψη αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντας πρόγνωσης του 

εθισµού (Σιώµος, 2011). 

 Ωστόσο, τα βασικά συµπτώµατα του εθισµού στο ∆ιαδίκτυο είναι κυρίως 

ψυχολογικά, µε κυρίαρχα την ευφορία που νιώθει ο χρήστης µπροστά στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, και την ανικανότητά του να περιορίσει ή να διακόψει τη 

δραστηριότητα αυτή. Έχει διαπιστωθεί ότι, οι εξαρτηµένοι χρήστες παραµελούν τις 

υποχρεώσεις τους, διακατέχονται από άσχηµα συναισθήµατα όταν απέχουν από τον 

υπολογιστή τους, ψεύδονται σε συγγενείς και φίλους και αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας (για τους ενήλικες). Εκτός όµως από τα 

ψυχολογικά, υπάρχουν και σωµατικά συµπτώµατα για τον εθισµένο χρήστη. Μερικά 

από αυτά είναι, διατροφικές διαταραχές, αλλαγή των συνηθειών ύπνου, 

µυοσκελετικές παθήσεις, ξηρά µάτια, µυωπία, ηµικρανίες, ακόµη και παραµέληση 

της προσωπικής υγιεινής (Καραπιστόλης, 2010). 

 Κατά τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, για να κριθεί ένα άτοµο εθισµένο στο 

∆ιαδίκτυο, πάσχον δηλαδή από µια ψυχική διαταραχή, πρέπει να πληροί ορισµένα 

συγκεκριµένα επιστηµονικά κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 

o Εξιδανίκευση του µέσου: Ο χρήστης θεωρεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 

το ∆ιαδίκτυο ως το σηµαντικότερο «κεφάλαιο» της καθηµερινότητά του. 
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o Τροποποίηση της διάθεσης: Σε όσους εθίζονται (έφηβους ή ενήλικες) στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, παρουσιάζεται αύξηση της παραγωγής του νευροδιαβιβαστή 

του εγκεφάλου «ντοπαµίνη», η οποία συνδέεται µε την ευχαρίστηση. 

o Αντοχή: Το άτοµο χρειάζεται σταδιακά όλο και περισσότερες ώρες χρήσης 

του υπολογιστή, ώστε να νιώθει ευχαρίστηση. 

o Σύγκρουση: Ενώ ο νέος αισθάνεται ότι έχει πρόβληµα, δεν µπορεί να κάνει 

κάτι για να περιορίσει τη χρήση του υπολογιστή. 

o Ενασχόληση: Η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων και η σταδιακή 

µετάβαση σε πιο διαδραστικές διαδικτυακές λειτουργίες, όπως τα δωµάτια 

συνοµιλιών (chat room), οι οµάδες ειδήσεων ή ακόµη και τα αποκαλούµενα 

κοινωνικά παιχνίδια, όπως το «Second Life», στο οποίο κάθε χρήστης φτιάχνει µια 

νέα «εικονική» διαδικτυακή ζωή µε όλες τις εκφάνσεις της.  

 

 Επίσης, άλλα συµπτώµατα που έχει ένα άτοµο-παιδί που είναι εθισµένο στο 

διαδίκτυο, είναι τα ακόλουθα: 

• Υπερβολικός χρόνος ενασχόλησης µε το ∆ιαδίκτυο 

• Αποτυχηµένες προσπάθειες µείωσης του χρόνου που αφιερώνει στο ∆ιαδίκτυο 

• Συµπτώµατα συνδρόµου απόσυρσης. Αισθήµατα αναστάτωσης, 

ευερεθιστικότητας, κατάθλιψης όταν γίνονται προσπάθειες να µειωθεί η χρήση του 

∆ιαδικτύου 

• Παραµονή on-line για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από το προτιθέµενο 

• Παραµέληση υποχρεώσεων 

• Απότοµη πτώση της σχολικής επίδοσης 

• Αποµόνωση και µείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και του χρόνου που 

περνά µε φίλους 

• Επιθετικότητα 

• Μεταβολή της συµπεριφοράς 

• Λέει ψέµατα για το χρόνο που περνάει στο ∆ιαδίκτυο σε κοντινά πρόσωπα 

• Αδιαφορία για πράγµατα που το ευχαριστούσαν 

• Χρήση του ∆ιαδικτύου για να ξεφύγει από τα προβλήµατα της 

καθηµερινότητάς του ή για να ανακουφίσει δυσάρεστα συναισθήµατα 
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 Οι επιπτώσεις τελικά που έχει ένα παιδί-έφηβος από την κατάχρηση στο 

∆ιαδίκτυο, παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής: 

• Σχολική αποτυχία 

• ∆ιαταραχές ύπνου 

• Κατάθλιψη, χαµηλή αυτοεκτίµηση 

• Μειωµένη φυσική δραστηριότητα 

• Προβλήµατα στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις 

• Χαµηλή ποιότητα ζωής 

 

 Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε µελέτες, οι µαθητές που είναι πιο ευάλωτοι να 

δηµιουργήσουν µια «εθιστική σχέση» µε τον υπολογιστή του είναι εκείνα που ζουν 

µε γονείς που αδιαφορούν ή είναι απόντες. Η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας 

µεταξύ γονέων-παιδιού και, κυρίως, η έλλειψη ποιοτικού χρόνου που πρέπει να 

περνούν οι γονείς µε τα παιδιά τους, είναι πιθανό να οδηγήσουν στην αποµόνωση του 

παιδιού και στην αναζήτηση, εκ µέρους του, τρόπων διαφυγής από την 

πραγµατικότητα. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η προσκόλληση στο internet 

και στα video games (Ερευνητική εργασία, 2012). 

 Επιπλέον, µαθητές-έφηβοι εσωστρεφή, µε έλλειψη αυτοπεποίθησης, µε 

προβλήµατα στις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους, που δεν έχουν εµπιστοσύνη 

στις ικανότητές τους, που νιώθουν µειονεκτικά για την εµφάνιση ή τη συµπεριφορά 

τους, είναι πιθανό να οδηγηθούν στον εθισµό από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. 

 Κι αυτό συµβαίνει, διότι µέσα από ένα απρόσωπο δίκτυο έχουν την ευκαιρία: 

� Να εκφραστούν ελεύθερα ή να υιοθετήσουν µια ψεύτικη ταυτότητα 

� Να νιώσουν ότι ανήκουν σε µια οµάδα 

� Να καταπολεµήσουν τη µοναξιά τους 

� Να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των άλλων 

� Να ξεφύγουν από τη δύσκολη πραγµατικότητα, την οποία µπορεί να βιώνουν 

 

 Και όλα τα παραπάνω, από το σπίτι τους, χωρίς κόπο και συναισθηµατική 

επένδυση, χωρίς ενοχές και έλεγχο. 
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Ενότητα 2.4 Στατιστικά στοιχεία για τον εθισµό στο ∆ιαδίκτυο 

µεταξύ των Ευρωπαίων µαθητών 

2.4.1 Εισαγωγή 

 Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω, έχουν αντληθεί από την 

πανευρωπαϊκή µελέτη Eu Kids online, εγκεκριµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 

θέµα «την υπερβολική χρήση ∆ιαδικτύου µεταξύ των Ευρωπαίων µαθητών». Η 

συγκεκριµένη µελέτη εξετάζει τους κινδύνους και την ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο από 

την οπτική γωνία των µαθητών ηλικίας 9-16 ετών και των γονιών τους. 

 Σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη (Smahel, Helsper, Green, Kalmus, Blinka 

& Ólafsson, 2010), το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας 

των παιδιών και των νέων. Ο αυξηµένος χρόνος που ξοδεύουν οι µαθητές στο 

∆ιαδίκτυο, ωθεί σε ερωτήσεις σχετικά µε το αν έχουν τον έλεγχο της χρήσης αυτού. 

Έχουν εκφραστεί ανησυχίες στο ότι, ο υπερβολικός χρόνος παραµονής στο ∆ιαδίκτυο 

µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις διάφορες πτυχές της ζωής των νέων παιδιών, µε 

συνέπειες όπως, µείωση αποδοτικότητας στο σχολείο, εγκατάλειψη δραστηριοτήτων 

(χόµπι), ψυχολογικά προβλήµατα (κατάθλιψη, άγχος, χαµηλή αυτοεκτίµηση) και 

σωµατικά προβλήµατα (διαταραχές ύπνου, έλλειψη σωµατικής δραστηριότητας) και 

άλλα. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι καθόλου σαφές, εάν η υπερβολική χρήση του 

∆ιαδικτύου είναι η αιτία γι’ αυτά τα προβλήµατα. 

 

Σχήµα 3: Η υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου µεταξύ των µαθητών της 
Ευρώπης (σε ποσοστά) 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 37 
 

Βάση: Μαθητές ηλικίας 11-16 ετών, Ν=19.834 

  

 Σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη, ζητήθηκε από µαθητές ηλικίας 11-16 

ετών να απαντήσουν πόσο συχνά έχουν αισθανθεί τα παραπάνω πέντε στοιχεία, τα 

οποία αποτελούν δείγµα ενός ατόµου εξαρτώµενο από το ∆ιαδίκτυο (σχήµα 3). 

Σχήµα 4: ποσοστά παρούσας υπερβολικής χρήσης που προκύπτουν από πέντε 
δείκτες,  σε Ευρωπαϊκές χώρες 

 

  

 Το σχήµα 4 δείχνει ότι η Εσθονία είναι η χώρα, όπου οι µαθητές είναι 

περισσότερο πιθανό να έχουν βιώσει τουλάχιστον µία πτυχή της υπερβολικής χρήσης 
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του ∆ιαδικτύου. Ωστόσο, στην Κύπρο φαίνεται ότι µαθητές είναι πιο πιθανό να έχουν 

βιώσει και τους πέντε δείκτες (5% των µαθητών δηλώνουν ότι έχουν βιώσει πέντε 

από τους πέντε δείκτες υπερβολικής χρήσης ∆ιαδικτύου). Η Ιταλία είναι η χώρα που 

οι µαθητές είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν οποιαδήποτε από τις εµπειρίες που 

έχουν βιώσει και σχετίζονται µε την υπερβολική χρήση. 

 Οι εθνικές διαφορές πιθανότατα να αντανακλούν σε µια σύνθετη σειρά 

παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, το επίπεδο 

εκπαίδευσης των γονιών, τη µεταβλητότητα της εκτεταµένης πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο, την πρόσβαση των εφήβων στο ∆ιαδίκτυο (συµπεριλαµβανοµένης της 

πρόσβασής τους σε κινητές συσκευές µε απευθείας σύνδεση), και διαφορετικά 

πολιτιστικά πρότυπα σχετικά µε το πόσο οι µαθητές θα πρέπει να χρησιµοποιούν τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης και της τεχνολογίας (Smahel, Helsper, Green, Kalmus, 

Blinka & Ólafsson, 2010). 

 Τα δεδοµένα της µελέτης «Eu Kinds» δείχνουν ότι ο πιο συχνός παράγοντας 

που αναφέρεται στην υπερβολική χρήση στο ∆ιαδίκτυο, είναι όταν ένας νέος 

σερφάρει σε πράγµατα που δεν ενδιαφέρεται στην πραγµατικότητα. Το 8% των 

ερωτηθέντων εφήβων στην Ουγγαρία και το 31% στην Ισπανία οµολογούν ότι αυτό 

το κάνουν «πολύ ή αρκετά συχνά». Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι αυτό δεν 

θεωρείται απαραίτητα µια προβληµατική συµπεριφορά των εφήβων, καθώς ένας νέος 

µπορεί να χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο για να «γεµίσει το χρόνο» του, αντί για 

παράδειγµα, να σπαταλάει ώρες βλέποντας τηλεόραση. 

 Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι οι τρεις χώρες, 

όπου ένας άλλον παράγοντας θεωρείται πολύ πιο σηµαντικός για την υπερβολική 

χρήση του ∆ιαδικτύου. Στη Βουλγαρία, αναφέρεται συχνά ότι οι µαθητές 

ενοχλούνται ιδιαιτέρως όταν δεν µπορούν να είναι σε online (απευθείας σύνδεση), σε 

ποσοστό 31%. Στη Ρουµανία, η πρόκληση των εφήβων να ξοδεύουν λιγότερο 

ποσοστό στο ∆ιαδίκτυο ήταν ανεπιτυχής, µε ποσοστό 18%, και στο Ηνωµένο 

Βασίλειο φαίνεται ότι οι µαθητές ξοδεύουν λιγότερο χρόνο µε τους φίλους, την 

οικογένεια ή για το σχολείο, εξαιτίας του χρόνου που δαπανούν στο ∆ιαδίκτυο, σε 

ποσοστό 27%. 

 Τα στοιχεία µε βάση το επίπεδο της κάθε χώρας, δείχνουν τον αντίκτυπο στην 

παραλλαγή των κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων χρήσης, ιδίως όσον αφορά 

στο πόσο σηµαντικό θεωρείται το ∆ιαδίκτυο εντός του γενικότερου πλαισίου των 

διαπροσωπικών σχέσεων και δραστηριοτήτων αναψυχής του παιδιού. 
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2.4.2 Επεξήγηση της υπερβολικής χρήσης του ∆ιαδικτύου 

 Η σχετικά σπάνια εµφάνιση και των πέντε παραγόντων που προαναφέρθηκαν 

για την υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου, δείχνει ότι η συµπεριφορά αυτή µπορεί να 

είναι λιγότερο διαδεδοµένη από ότι οι άνθρωποι φοβούνται. Στην πραγµατικότητα, η 

έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική χρήση διακρίνεται σε µαθητές, στα οποία υπάρχουν 

παράλληλα, και άλλες προβληµατικές συµπεριφορές εντός και εκτός ∆ιαδικτύου, 

όπως ψυχολογικές και συναισθηµατικές δυσκολίες, πίνοντας αλκοόλ και κάνοντας 

κατάχρηση ουσιών. Αυτό υποδηλώνει ότι, η δέσµευση του παιδιού µε τον υπολογιστή 

και την τεχνολογία, είναι αναπόφευκτη στο ευρύτερο πλαίσιο της καθηµερινής του 

ζωής (Smahel, Helsper, Green, Kalmus, Blinka & Ólafsson, 2010). 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν, επίσης, ότι µεταξύ των εφήβων της 

Ευρώπης, η υπερβολική χρήση δεν συνδέεται µόνο µε επικίνδυνες διαδικτυακές 

δραστηριότητες, αλλά και µε δραστηριότητες, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισµός 

σε/από άλλους και η αποστολή µηνυµάτων σεξουαλικού περιεχοµένου. Συνεπώς, 

αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, είναι ότι πρέπει να κατανοηθεί η συµπεριφορά 

του παιδιού που κάνει υπερβολική χρήση ∆ιαδικτύου, σε σχέση µε την γενικότερη 

κοινωνικό-ψυχολογική συµπεριφορά του, και γενικότερα µε το πώς αυτό το νεαρό 

άτοµο χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο. 

 Σύµφωνα επίσης µε την έρευνα, υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες που 

στοχεύουν να εξηγήσουν την υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου από τους µαθητές. Η 

πρώτη είναι η «ψυχολογική θεωρία» για αντιστάθµιση των αναγκών, ενώ η δεύτερη 

αναφέρεται σε θέµατα «ψηφιακής ένταξης». 

• Οι ψυχολογικές προσεγγίσεις δείχνουν ότι, τα άτοµα/µαθητές χρησιµοποιούν 

το ∆ιαδίκτυο υπερβολικά, µε σκοπό να αντισταθµίσουν τις κοινωνικές και 

ψυχολογικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, και στις ελλείψεις που βιώνουν στην 

προσωπική τους ευηµερία καθηµερινά. Οι µελέτες έχουν συσχετίσει την αίσθηση 

«προσφυγής» (η οποία είναι η τάση να επιδιώκουν τον ενθουσιασµό και την 

αισθητική απόλαυση), µε την µοναξιά και τα συναισθηµατικά προβλήµατα (όπως η 

κατάθλιψη και η χαµηλή αυτοπεποίθηση), µε την υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου. 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, οι µαθητές που είναι ψυχολογικά ευάλωτοι, είναι 

περισσότερο πιθανό να βρίσκονται σε κίνδυνο από την υπερβολική χρήση του 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 40 
 

∆ιαδικτύου, δεδοµένου ότι προσπαθούν να αντισταθµίσουν τα προβλήµατα που 

έχουν στην εκτός ∆ιαδικτύου ζωή τους. Είναι σηµαντικό, ότι τα άτοµα µε τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, µπορεί να µη βλέπουν την υπερβολική χρήση ∆ιαδικτύου 

ως πρόβληµα, αλλά ως µια θετική αντιµετώπιση των υπόλοιπων κοινωνικών, 

συναισθηµατικών και ψυχολογικών προκλήσεων της ζωής τους. 

 Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, τα συναισθηµατικά και ψυχολογικά 

προβλήµατα µπορεί να αυξάνονται όταν ένα νέος βιώνει την υπερβολική χρήση του 

∆ιαδικτύου. 

• Η θεωρία της «ψηφιακής ένταξης» ξεκινά µε το επιχείρηµα ότι, η εκτεταµένη 

χρήση του ∆ιαδικτύου είναι κάτι θετικό. Ερευνητές στον τοµέα της θεωρίας αυτής, 

υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που έχουν πολλούς πόρους offline (όταν βρίσκονται 

εκτός ∆ιαδικτύου), είναι περισσότερο σε θέση να λαµβάνουν πολλά πλεονεκτήµατα 

από τα οφέλη του δίνει το ∆ιαδίκτυο, και ως εκ τούτου, µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

την τεχνολογία περισσότερο επιδέξια. 

 Για παράδειγµα, οι µαθητές από εύπορες οικογένειες και µε υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο, τείνουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις τεχνολογίες. Είναι ψηφιακά 

περισσότερο εγγράµµατοι, κι έτσι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο πιο εντατικά. Όµως, 

οι µαθητές αυτοί, παρά το γεγονός ότι είναι λιγότερα ευάλωτα σε κοινωνικό και 

οικονοµικό επίπεδο και µπορούν να λάβουν περισσότερα οφέλη από τη χρήση του 

∆ιαδικτύου, παράλληλα αντιµετωπίζουν περισσότερους κινδύνους χρησιµοποιώντας 

το ∆ιαδίκτυο και την τεχνολογία περισσότερο. 

 

 Από τις παραπάνω δύο θεωρίες, είναι σαφές ότι υπάρχει µία πολύ «λεπτή» 

διαχωριστική γραµµή ισορροπίας. Θα ήταν παράλογο να αγνοηθούν οι θετικές πτυχές 

από τη χρήση ∆ιαδικτύου, προσπαθώντας να γίνει πρόληψη των εφήβων από τις 

αρνητικές του συνέπειες. Είναι πολύ σηµαντικό να γίνει κατανοητό, ποιες είναι οι 

κατηγορίες των κοινωνικών, οικονοµικών, συναισθηµατικών και ψυχολογικών 

εκείνων στοιχείων, όπου ο συνδυασµός τους είναι πιθανό να οδηγήσει σε αρνητικά 

αποτελέσµατα από την υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου. 

 

 Στο σχήµα 5, παρουσιάζεται ένα µοντέλο που δείχνει πως καθοδηγείται η 

σκέψη. Αναγνωρίζει τη σηµασία της, στο πλαίσιο της αντιστάθµισης αναγκών 

«ψυχολογικές ανάγκες», ενώ λαµβάνει υπόψη και τη σηµασία που έχουν τα 

κοινωνικό-οικονοµικά χαρακτηριστικά, όπως η εκπαίδευση και η ποιότητα 
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πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, σχετικά µε την υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου 

(Smahel, Helsper, Green, Kalmus, Blinka & Ólafsson, 2010) 

 

Σχήµα 5: Μοντέλο που εξηγεί την υπερβολή χρήση του ∆ιαδικτύου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το µοντέλο που παρουσιάζεται στο (σχήµα 5)  µπορεί να µελετηθεί µέσα από 

µια στατιστική τεχνική που ονοµάζεται «ανάλυση διαδροµής» (path analysis). Αυτό 

αναγνωρίζει διάφορες πτυχές της ζωής των µαθητών ως ξεχωριστές µεταβλητές. Οι 

σχέσεις αυτών των µεταβλητών µπορούν να εξεταστούν µε έµµεσο τρόπο (δηλαδή, 

απαντώντας στην ερώτηση «Πώς η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης 

επηρεάζουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά», όπως την αίσθηση της αναζήτησης, και 

«Πώς η αίσθηση της αναζήτησης, στη συνέχεια, επηρεάζει την υπερβολική χρήση»). 

Έπειτα, οι σχέσεις των µεταβλητών µπορούν, επίσης, να εξεταστούν και µε άµεσο  

τρόπο, απαντώντας στην ερώτηση «Πώς η ηλικία επηρεάζει την υπερβολική χρήση 

άµεσα, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά επίπεδα της αίσθησης αναζήτησης, σε σχέση 

µε την ηλικία, το φύλο και την εκπαίδευση». 

 Με βάση τα παραπάνω, ο πίνακας (2) που ακολουθεί δείχνει, πως 

χρησιµοποιούνται οι µεταβλητές για να εξεταστεί το µοντέλο που αφορά σε άµεσους 

και έµµεσους τρόπους, για την υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου. Εδώ, η 

υπερβολική χρήση επισηµαίνεται από τη µέση βαθµολογία των πέντε ερωτήσεων που 

Κοινωνικό-
δηµογραφικά 
χαρακτηριστι-

κά 

Ψυχολογικά 
χαρακτηριστι-

κά 

Χαρακτηριστι

κά χρήσης του 
∆ιαδικτύου 

Υπερβολική 
χρήση του 
∆ιαδικτύου 
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χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της υπερβολικής χρήσης. Τα κοινωνικό-

δηµογραφικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και η χρήση του ∆ιαδικτύου, εξηγούν 

µόνο το ένα τέταρτο (22%) της διακύµανσης για την υπερβολική χρήση. Αυτό 

σηµαίνει ότι, οι µεταβλητές στο µοντέλο είναι σχετικά καλές, προβλέποντας ποιοί 

από τους µαθητές θα σηµειώσουν υψηλά επίπεδα χρήσης του ∆ιαδικτύου. 

 Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι, οι µαθητές που είναι πιο ευάλωτοι στην 

υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου και των αρνητικών συνεπειών που απορρέουν από 

αυτό, είναι εκείνα που είναι µεγαλύτερα σε ηλικία, µε συναισθηµατικά προβλήµατα, 

έχουν υψηλό επίπεδο της αίσθησης προσφυγής. Τα συνολικά αποτελέσµατα –σε 

συνδυασµό µε τους άµεσους και έµµεσους τρόπους, που προαναφέρθηκαν- δείχνουν 

ότι η λιγότερη ή περισσότερη αυτοπεποίθηση δεν είναι τόσο σηµαντική, όσο το 

αίσθηµα αναζήτησης που δηµιουργούν τα συναισθηµατικά προβλήµατα των νέων. 

Ωστόσο, οι µαθητές που αφιερώνουν περισσότερο χρόνο συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο 

και έχουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, είναι επίσης πιθανό, να παρουσιάσουν 

αρνητικά αποτελέσµατα από την υπερβολική του χρήση (Smahel, Helsper, Green, 

Kalmus, Blinka & Ólafsson, 2010). 

 

Πίνακας 2: Τυποποιηµένες άµεσες και έµµεσες σχέσεις µεταξύ των κοινωνικό-

δηµογραφικών, ψυχολογικών χαρακτηριστικών και της χρήσης ∆ιαδικτύου, και 

της υπερβολικής χρήσης του αυτού 

 Σχέση υπερβολικής χρήσης 

 Άµεση Έµµεση Σύνολο 

Κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

→ Ηλικία 0,08 0,17 0,25 

→ Εκπαίδευση 0,00 0,02 0,02 

→ Αγροτικότητα 0,02 0,01 0,04 

→ Φύλο (αγόρια) -0,20 -0,03 0,04 

 

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

→ Αυτοπεποίθηση -0,04 0,03 0,00 

→ Συναισθηµατικά προβλήµατα 0,20 0,01 0,21 

→ Αίσθηµα αναζήτησης 0,14 0,03 0,17 
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Χαρακτηριστικά χρήσης ∆ιαδικτύου 

→ Πλατφόρµες 0,02  0,02 

→ Χρόνος σε απευθείας 

σύνδεση 

0,22  0,22 

→ ∆εξιότητες ∆ιαδικτύου 0,15  0,15 

Υπερβολική χρήση   R2=0.22 

Βάση: µαθητές ηλικίας 11-16 ετών 
R2 : είναι η διακύµανση στην υπερβολική χρήση που οφείλεται από τις άλλες µεταβλητές στο µοντέλο 
Σηµείωση: όλες οι σχέσεις είναι σηµαντικές, υποδεικνύοντας µεγάλα και έντονα 
µεγέθη επίδρασης. 
 
 Το παραπάνω σχήµα δείχνει ότι η περιοριστική µεσολάβηση συσχετίζεται 

λιγότερο µε την υπερβολική χρήση των εφήβων. Η επίδραση αυτού του τύπου της 

διαµεσολάβησης, ωστόσο, µειώνεται σηµαντικά, όταν λαµβάνονται υπόψη οι άλλοι 

παράγοντες του µοντέλου (σχήµα 5). Επιπλέον, ο γονικός έλεγχος και οι τεχνικές 

λύσεις δεν έχουν άµεση σχέση µε την πρόληψη της υπερβολικής χρήσης του 

∆ιαδικτύου. Έτσι, τα είδη της γονικής στρατηγικής που αντιστοιχούν, γενικά, σε ένα 

αδιάκριτο στυλ ανατροφής των εφήβων, δεν είναι πολύ αποτελεσµατικά στην 

πρόληψη της υπερβολικής χρήσης του ∆ιαδικτύου στους εφήβους. Μπορούν όµως, 

να περιορίσουν την εµπιστοσύνη των εφήβων στο ∆ιαδικτυακό χώρο, καθώς και να 

µειώσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως προς τον υπολογιστή. 

 Εν τέλει, η γονική διαµεσολάβηση κατέχει µια πολύ χαµηλή επεξηγηµατική 

δύναµη ως προς τους µαθητές, κι αυτό δείχνει ότι ο έλεγχος από τους γονείς έχει µια 

µέτρια επίδραση στο νέο που κάνει υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου. Παρ’ όλα 

αυτά, όταν ο έφηβος ενοχληθεί από κάτι που έχει δει στο ∆ιαδίκτυο, ο ρόλος της 

ενεργής γονικής διαµεσολάβησης, αποκτά µεγαλύτερη σηµασία. 

 Με βάση Ευρωπαϊκή έρευνα που αναπτύχθηκε παραπάνω, προτείνονται 

ορισµένες συστάσεις προς τους γονείς, για την καλύτερη χρήση του ∆ιαδικτύου από 

τα παιδιά τους. Αρχικά, προτείνεται οι γονείς να συµµετέχουν ενεργά σε διαδικτυακές 

δραστηριότητες των παιδιών τους, µέσω της υποστήριξης και της συζήτησης, αλλά 

όχι µόνο όταν ένας έφηβος έχει ενοχληθεί από κάτι που είδε στο ∆ιαδίκτυο, αλλά 

γενικότερα. Προτείνεται επίσης, να υπάρχει µια θετική και ζεστή ατµόσφαιρα µέσα 
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στην οικογένεια, έτσι ώστε να ενισχύεται η προβλεπόµενη γονική διαµεσολάβηση 

στη χρήση του ∆ιαδικτύου. Τέλος, προτείνεται στους γονείς να αποκτούν όλο και 

περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο, ώστε να µπορούν να 

προστατέψουν τα παιδιά τους από επιβλαβής διαδικτυακούς χώρους, βάζοντας 

κωδικούς ασφαλείας. Με τις ανωτέρω συστάσεις, θα είναι πιο εύκολο για τους γονείς 

να ελέγχουν τα παιδιά τους, όταν αυτά βρίσκονται στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και να 

αποκτήσουν σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ τους (Smahel, Helsper, Green, Kalmus, 

Blinka & Ólafsson, 2010). 

 

2.4.3 Στατιστικά στοιχεία υπερβολικής χρήσης ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα 

 Σύµφωνα µε την µελέτη Eu Kids Online, η οποία ασχολείται µε την 

υπερβολική χρήση των µαθητών στο ∆ιαδίκτυο, αναφέρονται τα ακόλουθα 

στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα: (Haddon, Livingstone and the Eu Kids Online 

network, 2010). 

 

2.4.3.1 Πρόσβαση και χρήση 

• Οι µαθητές στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, µέσω διαφόρων 

συσκευών, όπως φορητό υπολογιστή, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια-κονσόλες, και 

φορητές συσκευές χειρός. 

• Το 52% των µαθητών στην Ελλάδα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο δικό 

τους υπνοδωµάτιο (πάνω από τον µέσο όρο στην Ευρώπη, 49%) και το 66% από 

αυτούς που έχουν πρόσβαση µέσω των κινητών τους τηλεφώνων (το υψηλότερο 

ποσοστό στην Ευρώπη, όπου ο µέσος όρος είναι µόλις 22%. 

• Η ηλικία της πρώτης χρήσης στο ∆ιαδίκτυο είναι τα δέκα (10), σε σύγκριση 

µε τα εννέα (9) χρόνια που είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος. Αυτό δείχνει ότι οι 

µαθητές στην Ελλάδα δεν υστερούν σε αυτό το θέµα. 

• Οι µαθητές στην Ελλάδα περνούν περίπου 90 λεπτά την ηµέρα σε απευθείας 

σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, χρόνος που είναι πολύ κοντά στον µέσο χρόνο που ξοδεύουν 

τα παιδιά στο ∆ιαδίκτυο σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση την έρευνα, το 56% 

των παιδιών χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο σε καθηµερινή βάση, ενώ το 38% µία µε 

δύο φορές την εβδοµάδα, υποδεικνύοντας έτσι, ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου µπορεί να 

εξελιχθεί γρήγορα σε µια καθηµερινή κατάσταση «ρουτίνας» για τα παιδιά ηλικίας 9-

16 ετών. 
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• Περίπου το 85% των εφήβων που περνούν γύρω στα 90 λεπτά χρόνο 

καθηµερινά στο ∆ιαδίκτυο, έχουν προσωπική πρόσβαση σε αυτό και µέσω του 

κινητού τηλεφώνου. 

• Το 33% των εφήβων στην Ελλάδα δηλώνουν κάποια µορφή υπερβολικής 

χρήσης του ∆ιαδικτύου, ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 30%. 

 

2.4.3.2 ∆ραστηριότητες και δεξιότητες 

 Το 33% των µαθητών ηλικίας 9-12 ετών στην Ελλάδα, χρησιµοποιεί ένα από 

τα δηµοφιλή κοινωνική δίκτυα (social networks), όπως το «Facebook», το θεωρείται 

το πιο δηµοφιλές σήµερα. ο αριθµός αυτός ανέρχεται στο 70%, όταν πρόκειται για 

εφήβους ηλικίας 13-16 ετών. Το 93% των µαθητών στην Ελλάδα αναφέρει τη χρήση 

«Facebook», και µόνο το 7% δηλώνει ότι χρησιµοποιεί κάποια άλλη πλατφόρµα 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι Έλληνες είναι από τους Ευρωπαίους που χρησιµοποιούν 

το «Facebook» περισσότερο. Πιο συγκεκριµένα, το «Facebook» χρησιµοποιείται 

κατά 31% από µαθητές ηλικίας 9-12 ετών και κατά 65% από εφήβους ηλικίας 13-16 

ετών (Haddon, Livingstone and the Eu Kids Online network, 2010). 

• Από αυτούς που χρησιµοποιούν το «Facebook», το 36% των µαθητών ηλικίας 

9-12 ετών έδωσε ψευδή/λανθασµένη ηµεροµηνία γέννησης όταν δηµιούργησαν το 

προφίλ τους, ενώ το 14% των εφήβων ηλικίας 13-16 ετών έδωσαν την αληθινή τους 

ηλικία. Σχετικά µε τις ρυθµίσεις απορρήτου, το 33% των µαθητών ηλικίας 9-12 ετών 

και το 38% των µαθητών ηλικίας 13-16 ετών, έχουν ανοιχτό/ελεύθερο το προφίλ τους 

προς το «κοινό». Το 38% των µαθητών που χρησιµοποιούν το «Facebook» έχουν 

πάνω από 100 επαφές που συνδέονται µε το προφίλ τους (19% των µαθητών 9-12 

ετών, και 45% των εφήβων 13-16 ετών). Τέλος, όταν πρόκειται για έκθεση 

προσωπικών πληροφοριών, το 10% των µαθητών 9-12 ετών και το 13% των εφήβων 

13-16 ετών εµφανίζουν την διεύθυνσή τους ή τον αριθµό τηλεφώνου τους στο προφίλ 

τους, ενώ το 13% των µαθητών 9-12 ετών και το 14% των εφήβων 13-15 ετών 

αναφέρουν το σχολείο που πηγαίνουν. 

• Επίσης, µε βάση την έρευνα, φαίνεται ότι σε κάποιο βαθµό, οι Έλληνες γονείς 

περιορίζουν τη χρήση των παιδιών τους στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα. Σύµφωνα 

µε τις απαντήσεις των γονιών, το 42% από αυτούς δεν επιτρέπει στα παιδιά τους να 

χρησιµοποιούν σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, το 13% θα τους επιτρέψουν µόνο εάν 

πάρουν άδεια ή τα ελέγχουν οι γονείς, και το 45% των γονιών, επιτρέπει στα παιδιά 
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τους να έχουν προφίλ σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και να το χρησιµοποιούν ανά 

πάσα στιγµή. 

Οι νέοι Έλληνες έχουν λιγότερες ψηφιακές δεξιότητες (3,7%) από ότι οι Ευρωπαίου, 

αλλά σε γενικές γραµµές είναι πιο κοντά στον µέσο όρο, όσον αφορά στον αριθµό 

των µαθητών που έχουν διαδικτυακές δραστηριότητες (3,8%). Παρατηρείται επίσης, 

ότι το 13% των µαθητών στην Ελλάδα προτιµούν να ασχολούνται µε δηµοφιλή 

δραστηριότητες µόνο, το 23% προτιµά να παρακολουθεί βίντεο κλιπ στο ∆ιαδίκτυο, 

ενώ το 10% των µαθητών επιλέγει να επικοινωνεί και ενηµερώνεται για 

δραστηριότητες που το αφορούν. Επιπλέον, οι νέοι προτιµούν να παίζουν 

διαδικτυακά παιχνίδια, να «κατεβάζουν» και να ανταλλάσσουν πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν,  σε ποσοστό 37%, και το 17% µαθητών προτιµάει να ασχολείται µε 

περισσότερο προηγµένες και δηµιουργικές δραστηριότητες (Haddon, Livingstone and 

the Eu Kids Online network, 2010). 

 

2.4.3.3 Κίνδυνοι και αρνητικές επιπτώσεις 

• Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως η χώρα µε τον µικρότερο κίνδυνο χρήσης 

στο ∆ιαδίκτυο, σε σχέση µε τα ευρήµατα της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό 

δεικνύει, ότι οι µαθητές που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στην Ελλάδα, έχουν 

µικρότερη έκθεση στους διαδικτυακούς κινδύνους. 

• Συγκεκριµένα, η Ελλάδα είναι µεταξύ εκείνων των χωρών που 

αντιµετωπίζουν το χαµηλότερο δυνατό κίνδυνο, όταν βρίσκονται σε απευθείας 

(online) σύνδεση (µαζί µε την Τουρκία, την Πορτογαλία και την Ιταλία). 

• Όµοια µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, το 14% των νέων Ελλήνων έχουν δει 

εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου σε ιστοσελίδες (το 29% από αυτούς έχουν δει 

τέτοιες εικόνες κάπου άλλου, όχι στο ∆ιαδίκτυο), ενώ το 4% έχει λάβει προσβλητικά 

ή επώδυνα/επιζήµια µηνύµατα, σε σύγκριση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (6%). Το 

17% των µαθητών έχει πέσει θύµα εκφοβισµού είτε online, είτε εκτός ∆ιαδικτύου. Το 

11% έχει λάβει µηνύµατα σεξουαλικού περιεχοµένου, κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο 

όρο (15%). Το 20% των µαθητών στην Ελλάδα επικοινωνεί µε κάποιον άγνωστο, που 

δεν έχει συναντηθεί ποτέ από κοντά, (ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι υψηλότερος και 

φτάνει το 30%), ενώ το 6% έχει συναντηθεί πρόσωπο µε πρόσωπο µε κάποιον 

άγνωστο που είχε επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου (λιγότερο από ότι ο ευρωπαϊκός 

µέσος όρος 9%). 
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• Σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις, το 15% εκείνων που έχουν δει εικόνες 

σεξουαλικού περιεχοµένου, ενοχλήθηκαν (Ευρώπη: 32%), το 19% των θυµάτων 

αναστατώθηκε/ταράχθηκε (Ευρώπη: 25%), το 19% των µαθητών αυτών συνάντησαν 

έναν ή περισσότερους τύπους επιβλαβών περιεχοµένων (κοντά στον Ευρωπαϊκό µέσο 

όρο του 21%), και το 7% έχει βιώσει έναν ή περισσότερους τύπους κατάχρησης των 

προσωπικών τους δεδοµένων (Ευρώπη: 9%). 

 

2.4.3.4 Γονική διαµεσολάβηση και ασφάλεια 

1. ∆εδοµένου ότι, η γονική χρήση διήθησης και αποκλεισµού στο ∆ιαδίκτυο δεν 

έχει (στατιστικά) σηµαντική επίδραση σχετικά µε τους κινδύνους που απορρέουν από 

αυτό, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, η χάραξη της πολιτικής 

πρέπει να επικεντρωθεί στην ενεργό διαµεσολάβηση (και όχι στην περιοριστική 

διαµεσολάβηση, η οποία µειώνει τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες). Οι µαθητές 

πρέπει να διδάσκονται πώς να αναπτύξουν αντοχή και κατάλληλες ψηφιακές 

δεξιότητες (συµπεριλαµβανοµένου και του ελέγχου) και την προσοχή, πρακτικά, όταν 

είναι σε απευθείας σύνδεση. Στην πραγµατικότητα, στην Ελλάδα τα δραστικά µέσα 

διαµεσολάβησης είναι σε ποσοστό 84% (σύµφωνα µε οµολογίες µαθητών), είναι 

δηλαδή, λίγο λιγότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (90%), σε αντίθεση µε τις 

µορφές περιοριστικής διαµεσολάβησης, που είναι στην Ελλάδα σε ποσοστό 92%, ενώ 

στην Ευρώπη 90%. 

2. Η ενεργή διαµεσολάβηση για την ασφάλεια των εφήβων στο ∆ιαδίκτυο (π.χ. 

βοηθώντας τους µαθητές να βρουν ή να κάνουν κάτι δύσκολο στο ∆ιαδίκτυο, 

εξηγώντας τους ποιες ιστοσελίδες είναι προτιµότερες γι’ αυτά, βοηθώντας τα να 

ενοχλούνται/προβληµατίζονται από ασεβή περιεχόµενα στο ∆ιαδίκτυο), είναι 

εξαιρετικά υψηλή, µε τα δύο µέρη να κυµαίνονται σε παρόµοια επίπεδα: 83% των 

γονέων και το 82% των µαθητών. Αυτά τα ποσοστά είναι ελαφρώς κάτω από τον 

ευρωπαϊκό µέσο όρο, που αναλογεί σε 87% και 86% αντίστοιχα. 

3. Αν και είναι ιδιαιτέρως χαµηλότερα από την ενεργή διαµεσολάβηση των 

γονιών, και υπάρχει µεγαλύτερη διαφωνία µεταξύ παιδιών και γονιών, τα επίπεδα της 

γονικής παρακολούθησης εξακολουθούν να είναι σηµαντικά (το 51% των µαθητών 

και το 60% των γονέων αναφέρουν γονική παρακολούθηση). Αυτό συγκρίνεται µε 

τους ευρωπαϊκούς µέσου όρους του 64% και 50% αντίστοιχα, που δείχνουν τις 

διαφορετικές οπτικές γωνίες από τους γονείς και τα παιδιά. 
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4. Παρά το γεγονός ότι η διαµεσολάβηση του δασκάλου (70%) στη χρήση 

∆ιαδικτύου από τους µαθητές είναι µικρότερη από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο του 

81%, αυτό σηµαίνει ότι η µειοψηφία των δασκάλων εξακολουθεί να διαδραµατίζει 

ενεργό ρόλο στην υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου στους µαθητές. Επιπλέον, µόνο 

το 4% των Ελλήνων µαθητών αναφέρουν ότι αγνοούν αυτό που τους λένε οι γονείς 

τους, σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου (Ευρώπη: 7%). Συνεπώς, σηµαντικό 

ποσοστό των µαθητών στην Ελλάδα εισακούν τις οδηγίες των γονιών τους. 

Τέλος, σύµφωνα µε τους γονείς, το 24% αυτών χρησιµοποιούν µορφές 

διαµεσολάβησης (όπως, κλείδωµα του υπολογιστή, φιλτράρισµα), µικρότερο όµως 

από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, που αντιστοιχεί στο 33% (Haddon, Livingstone and the 

Eu Kids Online network, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

3.1 Κίνδυνοι κατά την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο έχουν καθιερωθεί στο πνεύµα 

όλων, σαν αξιόπιστες και σωστές πηγές πληροφόρησης. Όµως, εκτός απ’ όλα τα καλά 

που φέρνει το ∆ιαδίκτυο, κρύβει και πραγµατικούς κινδύνους για ένα ανυποψίαστο 

νέο. Έτσι, είναι πολύ σηµαντικό, οι γονείς και εκείνοι που έχουν την ευθύνη να 

επιβλέπουν τα παιδιά, να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του 

∆ιαδικτύου, τους κινδύνους που διαθέτει, αλλά και τους διάφορους τρόπους 

επικοινωνίας που µπορούν να δίνουν µέσω αυτού. 

 Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να βρουν στο ∆ιαδίκτυο µια πληθώρα 

πληροφοριών από διάφορες πηγές µάθησης, όπως εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοθήκες, 

ειδησεογραφικά πρακτορεία και πολλούς άλλους οργανισµούς. Επίσης, µπορούν να 

παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και να επικοινωνούν µε φίλους τους. 

 Γενικά, η φύση του ∆ιαδικτύου είναι τέτοια που ελκύει τους νέους. Το 

γεγονός ότι µε το πάτηµα ενός κουµπιού µπορούν να επισκεφθούν τόσα ελκυστικά 

πράγµατα και να επικοινωνούν µε τους φίλους τους, ικανοποιεί τον φυσιολογικό για 

την ηλικία τους αυθορµητισµό, την περιέργεια και την ανάγκη τους για άµεση 

ανταπόκριση και ικανοποίηση. 

 Ωστόσο, κάποιοι από τους κινδύνους που επιφέρει το ∆ιαδίκτυο αναφέρονται 

ως εξής: τα νεαρά άτοµα µπορεί να επισκέπτονται ιστοσελίδες που είναι ακατάλληλες 

γι’ αυτά, µπορεί να βρεθούν σε ιστοσελίδες οµάδων που προωθούν το µίσος, τη βία 

και την πορνογραφία. Επίσης, µπορεί να παραπλανηθούν και να πέσουν θύµατα µιας 

έντονης καλοστηµένης διαφηµιστικής εκστρατείας. Υπάρχουν ιστοσελίδες, οι οποίες 

για να προσελκύσουν τους µαθητές να τους παραχωρήσουν ευαίσθητες πληροφορίες, 

τους υπόσχονται δώρα. 

 Παρακάτω, γίνεται µια διεξοδική ανάλυση των κινδύνων που επιφέρει το 

∆ιαδίκτυο, κίνδυνοι οι οποίοι έχουν άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στους µαθητές που 

το χρησιµοποιούν. 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 50 
 

 

 

 

3.1.1 Ιός υπολογιστή 

 Ο ιός υπολογιστή είναι ένα µικρό πρόγραµµα λογισµικού, το οποίο 

εξαπλώνεται από έναν υπολογιστή και παρεµβαίνει στη λειτουργία των υπολογιστών. 

Ένας ιός υπολογιστή µπορεί να καταστρέψει ή να διαγράψει δεδοµένα σε έναν 

υπολογιστή, να χρησιµοποιήσει ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να 

µεταδώσει τον ιό σε άλλους υπολογιστές ή ακόµη και να διαγράψει όλα τα δεδοµένα 

στο σκληρό δίσκο (Microsoft). 

 Ένας ιός µπορεί να διαδοθεί από έναν υπολογιστή σε άλλους, π.χ. από έναν 

χρήστη που στέλνει τον ιό µέσω του δικτύου ή του ∆ιαδικτύου, µε τη µεταφορά του 

σε ένα φορητό µέσο αποθήκευσης, όπως δισκέτα, οπτικό δίσκο ή µνήµη flash USB, 

από τα συνηµµένα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω άµεσων 

µηνυµάτων. Μπορεί, επίσης, να είναι µεταµφιεσµένοι ως συνηµµένες αστείες 

εικόνες, ευχετήριες κάρτες ή αρχεία ήχου και βίντεο. Οι ιοί, ορισµένες φορές, 

εσφαλµένα συγχέονται µε τα «σκουλήκια» υπολογιστών (worms) και του δούρειους 

ίππους (Trojan horses). Ένα «σκουλήκι» µπορεί να διαδοθεί σε άλλους χρήστες χωρίς 

να πρέπει να µεταφερθεί ως τµήµα ενός υπολογιστή-οικοδεσπότη (host), ενώ ένας 

δούρειος ίππος είναι ένα αβλαβές πρόγραµµα µέχρι να εκτελεσθεί ή µέχρι να 

ικανοποιήσει κάποια συνθήκη, την οποία έχει προκαθορίσει ο δηµιουργός του. 

 Μερικοί ιοί δηµιουργούνται για να προξενήσουν ζηµιά στον υπολογιστή, στον 

οποίο εγκαθίστανται, είτε µε την καταστροφή των προγραµµάτων του είτε µε τη 

διαγραφή αρχείων ή µε τη µορφοποίηση (format) του σκληρού δίσκου. Μερικές 

φορές µάλιστα, δηµιουργούν σε ένα συγκεκριµένο τοµέα του σκληρού δίσκου τέτοια 

καταστροφή, ώστε να είναι αδύνατη η ανάκτηση ολόκληρου του περιεχοµένου του. 

Άλλοι, έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζηµιά, αλλά απλά 

γνωστοποιούν την παρουσία τους µε την εµφάνιση στην οθόνη κειµένου, βίντεο, ή 

ηχητικών µηνυµάτων, µερικές φορές αρκετά χιουµοριστικών. Όµως, ακόµη και αυτοί 

οι «καλοκάγαθοι» ιοί µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στο χρήστη 

υπολογιστών. Καταλαµβάνουν τη µνήµη που χρησιµοποιείται από κανονικά 

προγράµµατα και, κατά συνέπεια, προκαλούν συχνά ασταθή συµπεριφορά του 

συστήµατος και µπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευσή του (system crash). 
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 Επιπλέον, πολλοί ιοί είναι, εγγενώς, γεµάτοι προγραµµατιστικά σφάλµατα, τα 

οποία πιθανόν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των υπολογιστικών συστηµάτων και 

στην απώλεια δεδοµένων. Τέλος, ένα µεγάλο ποσοστό ιών δεν έχει σκοπό την 

καταστροφή των δεδοµένων του χρήστη ή την παρενόχληση του, αλλά την κλοπή 

προσωπικών του δεδοµένων ή την εισαγωγή του υπολογιστή-στόχου σε κάποιο 

παράνοµο δίκτυο (botnet) χωρίς την συγκατάθεση του χρήστη. 

 

3.1.2 ∆ιαδικτυακός εκφοβισµός (cyber bullying) 

 Ο παραδοσιακός εκφοβισµός (bullying) είναι µία επιθετική συµπεριφορά µε 

πρόθεση να βλάψει ένας πιο δυνατός κάποιον πιο αδύναµο, µπορεί να περιλαµβάνει 

σωµατική αλλά και ψυχολογική βία, για παράδειγµα «αν είσαι φίλος µε αυτόν, κανείς 

δε θα σου ξαναµιλήσει». Η πιο συνήθης µορφή εκφοβισµού τόσο για αγόρια όσο και 

για κορίτσια είναι η λεκτική, µε τη χρήση υποκοριστικών ή µε παρατσούκλια που 

σχετίζονται µε την εµφάνιση ή µε τον τρόπο που µιλάει κάποιος. 

 Από την άλλη, ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου (cyber bullying) είναι 

οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας, παρενόχλησης, τροµοκρατικής ή αυταρχικής 

συµπεριφοράς, η οποία θεσπίζεται και πραγµατοποιείται µέσω της χρήσης των 

ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, συγκεκριµένα του ∆ιαδικτύου και των κινητών 

τηλεφώνων, και η οποία επαναλαµβάνεται ανά τακτά ή άτακτα χρονικά διαστήµατα. 

Ο όρος «cyber bullying» δηµιουργήθηκε από τον Καναδό Bill Belsey και έχει τις 

ρίζες του στον παραδοσιακό σωµατικό ή ψυχολογικό εκφοβισµό, όπου ο στόχος του 

επιτιθέµενου είναι να προκαλέσει ζηµιά ή να βλάψει το θύµα του. 

 Ωστόσο, ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(Φισούν & Φλώρος, 2012). 

• Πειράγµατα µε στόχο τη διασκέδαση 

• ∆ιάδοση άσχηµων/προσβλητικών φηµών on-line 

• Αποστολή ανεπιθύµητων µηνυµάτων (υβριστικά, προσβλητικά) 

• Παρενόχληση 

• ∆υσφήµιση σε τρίτους (άλλους πλέον του θύµατος) µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, µηνυµάτων µέσω κινητού, φωτογραφίες και βίντεο στο ∆ιαδίκτυο, 

ιστοσελίδες, blogs, chat rooms και άλλα. 
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 Ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου µπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος 

εµπλέκοντας και άλλα άτοµα που, ενδεχοµένως, να µην γνωρίζουν καν το θύµα. Τα 

µέσα που χρησιµοποιούνται για τον εκφοβισµό µέσω του ∆ιαδικτύου είναι το 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Electronic Mail), τα Γραπτά µηνύµατα (Text Messaging), 

οι Ιστότοποι Κοινωνικού ∆ικτύου (Social Networking Sites), τα Μέρη Συζητήσεως 

(Chat rooms), τα Blogs, τα Web Sites, ακόµα και τα διαδικτυακά παιχνίδια (Internet 

Gaming) (Φισούν & Φλώρος, 2012). 

 Σήµερα, ολοένα και περισσότερο, οι µαθητές αγαπούν το ∆ιαδίκτυο και 

επιθυµούν να είναι συχνά συνδεδεµένα σε αυτό, είτε για να διασκεδάσουν, να κάνουν 

τη σχολική τους εργασία, να µείνουν σε επαφή µε τους φίλους τους, ή ακόµη και να 

αγοράσουν πράγµατα, όπως βιβλία, παιχνίδια ή µουσική. Τις περισσότερες φορές, η 

χρήση του ∆ιαδικτύου για τους µαθητές είναι απόλυτα ασφαλής και ευχάριστη. 

Αλλά, όπως συµβαίνει πάντα, υπάρχουν και κίνδυνοι. Οι περιπτώσεις κατάχρησης 

των επιφανειακών επαφών µε βλέψεις εκφοβισµού στον κυβερνοχώρο είναι πολύ 

συχνές και φαίνεται να επιφέρουν σηµαντικές βλάβες στα θύµατα και το κοινωνικό 

τους περιβάλλον (Acquisti, Anderson, Cadzow, Carr, Dickman, Gray et al, 2011). 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει ο διαδικτυακός εκφοβισµός στα θύµατά 

του είναι πολλές και, µάλιστα, σχετίζονται και µε την συµπεριφορά του θύµατος στον 

πραγµατικό κόσµο. Μαθητές που έχουν υποστεί θύµατα του cyber bullying 

αναφέρουν χαρακτηριστικά, ότι αυτό προκαλεί αίσθηµα κατάθλιψης, λύπης, θυµού 

και απογοήτευσης. Συγκεκριµένα, ένας έφηβος δήλωσε: «µε βλάπτει τόσο σωµατικά, 

όσο και ψυχικά, µε φοβίζει και µου µειώνει την αυτοπεποίθησή µου». Θύµατα επίσης 

του cyber bullying αποκαλύπτουν ότι φοβήθηκαν ή ένιωθαν αµηχανία για να πάνε 

στο σχολείο. Έχει παρατηρηθεί ότι, το cyberbullying σχετίζεται άµεσα µε την χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, τα οικογενειακά προβλήµατα, τη σχολική βία και την παραβατική 

συµπεριφορά (Hinduja & Patchin, 2010). 

 Το cyberbullying εµφανίζεται σε ένα πλήθος χώρων µέσα στο ∆ιαδίκτυο, και 

κυρίως, εκεί όπου συναντιούνται πολλοί µαθητές/έφηβοι. Πολλοί µαθητές 

συµµετέχουν σε συζητήσεις σε chat rooms, µε αποτέλεσµα, σε αυτούς τους χώρους 

να παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά παρενόχλησης. Τα τελευταία, κυρίως, χρόνια, 

η περισσότερη νεολαία τείνει να επισκέπτεται όλο και πιο συχνά ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης (όπως το facebook) και ιστοσελίδες διαµοιρασµού βίντεο 

(όπως το YouTube). Η τάση αυτή έχει οδηγήσει σε αύξηση των αναφορών του 

cyberbullying που συµβαίνει σε αυτά τα περιβάλλοντα. Τα άµεσα µηνύµατα στο 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 53 
 

∆ιαδίκτυο ή µηνύµατα κειµένου µέσω του κινητού τηλεφώνου φαίνεται να είναι οι 

πιο συχνοί τρόποι, µε τους οποίους η νεολαία παρενοχλεί τα θύµατά της. 

 Σηµαντικό, επίσης, είναι να αναφερθεί η διαφορά του cyber bullying από τον 

παραδοσιακό εκφοβισµό. Ενώ φαίνεται ότι και οι δύο τύποι εκφοβισµού έχουν 

οµοιότητες, ο εκφοβισµός και η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο έχει πιο 

καταστρεπτικές συνέπειες. Πρώτον, τα θύµατα δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που τους 

παρενοχλεί, ή το λόγο που βρίσκονται στο στόχαστρο. Ο θύτης καλύπτει την 

ταυτότητά του πίσω από έναν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, χρησιµοποιώντας 

ανώνυµες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ψευδώνυµα. ∆εύτερον, ο θύτης 

µπορεί να βρίσκεται σε µία οµάδα ανθρώπων (στη γειτονιά, στο σχολείο, στην πόλη, 

στον κόσµο) και συµµετέχουν σε µια κυβερνο-επίθεση στο θύµα από µακριά. Τρίτον, 

συχνά είναι πιο εύκολο η χρήση της τεχνολογίας να είναι πιο βάναυση, επειδή η 

παρενόχληση στον κυβερνοχώρο µπορεί να γίνει από µακριά φυσικά, και ο θύτης δεν 

µπορεί να έχει άµεση επαφή µε το θύµα/στόχο. 

 Σε εγκεκριµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρευνα που διεξήχθη στο 

«London School of Economics and Political Science», ερωτήθηκαν οι µαθητές στο 

εάν κάποιος προκαλέσει σε αυτά διαδικτυακό εκφοβισµό, κατά το έτος 2009-2010, 

και έγιναν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: (Livingstone, Haddon, Gorzig, Olafsson  

2010). 

• Σχεδόν ένα στα πέντε, (19%) των µαθητών ηλικίας 9-16 ετών σε όλη την 

Ευρώπη δηλώνουν ότι κάποιος έχει ενεργήσει µε επιζήµιο ή δυσάρεστο τρόπο 

απέναντί τους, κατά το έτος 2009-2010. 

• Το 5% των µαθητών αναφέρει ότι κάποιος ενεργεί δυσάρεστα προς το µέρος 

τους  πάνω από µία φορά την εβδοµάδα, το 4% δηλώνει ότι ο εκφοβισµός τους έχει 

συµβεί µόνο µία φορά ή δύο φορές το µήνα, και το 10% των µαθητών αναφέρει ότι 

τους συµβαίνει λιγότερο συχνά, υποδεικνύοντας µία ή λιγότερες περιπτώσεις που 

τους έχει συµβεί στο παρελθόν. 

 Το παρακάτω σχήµα (Livingstone, Haddon, Gorzig, Olafsson, 2010), δείχνει 

το ποσοστό των µαθητών που έχει υποστεί εκφοβισµό περισσότερες από µία φορές 

την εβδοµάδα, µία ή δύο φορές τον µήνα, λιγότερο συχνά ή καθόλου. 
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Σχήµα 6: Μαθητές που έχουν υποστεί διαδικτυακό ή παραδοσιακό εκφοβισµό 
κατά το έτος 2009-2010 

 

 

Πίνακας 3: Οι τρόποι µε τους οποίους οι µαθητές έχουν υποστεί εκφοβισµό το 

έτος 2009-2010, ανά ηλικία 

Ηλικία  

% 9-10 11-12 13-14 15-16 Σύνολο 

Πρόσωπο µε πρόσωπο µε κάποιον 12 14 12 13 13 

Μέσω Internet 3 6 6 7 5 

Μέσω κινητού τηλεφώνου (µηνύµατα, 

εικόνα, βίντεο) 

1 3 4 5 3 

Θύµατα εκφοβισµού online ή offline 17 20 19 20 19 

 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, η πιο συνηθισµένη µορφή 

εκφοβισµού είναι αυτή που γίνεται «πρόσωπο µε πρόσωπο»: το 13% των εφήβων 

λέει ότι κάποιος έχει ενεργήσει µε άσχηµο τρόπο απέναντί τους όταν βρεθούν 

πρόσωπο µε πρόσωπο, σε σύγκριση µε το 5% που λέει ότι αυτό τους συνέβη κατά τη 
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διάρκεια που ήταν συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο, ενώ το 3% των ερωτηθέντων 

αναφέρει ότι του έχει συµβεί εκφοβισµός µέσω των κινητών τηλεφώνων (κλήσεις, 

µηνύµατα). 

 Επίσης, φαίνεται ότι οι έφηβοι που έχουν πέσει θύµατα εκφοβισµού (π.χ. 

πρόσωπο µε πρόσωπο), είναι πιο πιθανό αυτός ο εκφοβισµός να συνοδεύεται µε τον 

εκφοβισµό που λαµβάνουν όταν βρίσκονται στο ∆ιαδίκτυο ή µέσω του κινητού 

τηλεφώνου. 

 Τέλος, η λήψη προσβλητικών µηνυµάτων είναι κοινά σε κάθε ηλικία, εν 

τούτοις εξακολουθεί να επηρεάζει µόνο µια µικρή µειονότητα µαθητών. Ένας στους 

δεκατρείς µαθητές αναφέρουν ότι υποστεί εκφοβισµό µε αυτόν τον τρόπο, οι µισοί 

δηλαδή, που έχουν δεχτεί απειλές «πρόσωπο µε πρόσωπο» στο παρελθόν 

(Livingstone, Haddon, Gorzig, Olafsson,2010). 

 Στον παρακάτω πίνακα (4), γίνεται αναφορά στους τρόπους µε τους οποίους 

διεξάγεται συγκεκριµένα ο διαδικτυακός εκφοβισµός (cyberbullying). Παρόλο που η 

συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών δεν έχουν δεχθεί απειλές µέσω του 

∆ιαδικτύου, σε εκείνους που έχει συµβεί, έχουν πέσει θύµα εκφοβισµού µέσω µιας 

κοινωνικής ιστοσελίδας δικτύωσης ή µέσω άµεσων µηνυµάτων. Η παρενόχληση µε e-

mail, σε ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών ή chat rooms είναι λιγότερο συχνή, ίσως 

επειδή αυτές οι εφαρµογές χρησιµοποιούνται λιγότερο από το σύνολο του κόσµου 

(Livingstone, Haddon, Gorzig, Olafsson, 2010). 

 

Πίνακας 4: Οι τρόποι µε τους οποίους οι µαθητές έχουν δεχθεί απειλές (cyber 

bullying) µέσω του ∆ιαδικτύου, ανά ηλικία 

Ηλικία  

% 9-10 11-12 13-14 15-16 Σύνολο 

Μέσω κοινωνικών ιστοσελίδων 

δικτύωσης 

1 3 4 3 3 

Μέσω άµεσων µηνυµάτων 2 2 3 4 3 

Μέσω e-mail 1 1 1 1 1 

Μέσω ιστοσελίδων παιχνιδιών 11 1 1 0 1 

Μέσω chat room 0 0 0 1 1 

Μέσω άλλων τρόπων στο internet 0 1 0 0 0 
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Γενικά µέσω του ∆ιαδικτύου 3 6 6 7 5 

 

 Συµπερασµατικά, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αυτό που έχει συµβεί σε 

µαθητές που έχουν πέσει θύµατα εκφοβισµού. Τα παιδιά που µπορούν να 

απαντήσουν σε αυτό, είναι κυρίως µαθητές ηλικίας 12-15 ετών, οι οποίοι µπορούν να 

καταλάβουν πιο εύκολα τι σηµαίνει ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου και πώς να 

τον αποτρέψουν. 

 

3.1.3 Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών/πορνογραφία (sexual solicitation) 

 Το ∆ιαδίκτυο έχει γίνει πολύ σύντοµα το κεντρικότερο στοιχείο στη ζωή των 

µαθητών και των εφήβων. Έχει επηρεάσει τη νεολαία στο τρόπο µε τον οποίο θα 

διαχειρίζεται την κοινωνική ζωή, και µε ποιους τρόπους να εκπαιδεύεται και να 

διασκεδάζει. Όπως προαναφέρθηκε, τα οφέλη που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο είναι 

πάρα πολλά, εξίσου όµως πολλοί είναι και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτό. Οι 

µαθητές και οι έφηβοι µπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στους κινδύνους του ∆ιαδικτύου, 

ίσως επειδή µεγαλώνουν πιο οικεία µε αυτό και εκπαιδεύονται για το ∆ιαδίκτυο και 

τα προβλήµατά του. Ωστόσο, η τελευταία δεκαετία έχει δείξει διαφόρων µορφών 

κινδύνους που επιφέρει το ∆ιαδίκτυο, όπως εφηβικές εγκυµοσύνες, σεξουαλική 

επαφή και παρενόχληση, βίαιη συµπεριφορά, ορισµένα είδη ναρκωτικών, κάπνισµα, 

καθώς και σεξουαλική και σωµατική κακοποίηση (Mitchell,  Wolak & Finkelhor, 

2006). 

 Η προσέγγιση, µέσω ∆ιαδικτύου, ενός παιδιού για σεξουαλική 

δραστηριότητα, είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτοµο πλησιάζει φιλικά έναν 

νέο για ψηφιακή σεξουαλική επαφή, µερικές φορές µε τη χρήση διαδικτυακών 

καµερών (webcams), που επιτρέπουν τη διανοµή των εικόνων αυτών σε δίκτυα 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (Unisef, 2010). Οι διαδικτυακοί διαφθορείς 

προσπαθούν να παρασύρουν σταδιακά το θύµα τους µέσω της προσοχής, της 

στοργής, της ευγένειας, ακόµη και µέσω δώρων, και συχνά επενδύουν σηµαντικό 

χρόνο, χρήµα και ενέργεια σε αυτήν την προσπάθεια. Γνωρίζουν τη µουσική και τα 

χόµπι που ενδεχοµένως ενδιαφέρουν τα παιδιά. Ακούν και κατανοούν τα προβλήµατά 

τους. Για να κάµψουν τις αναστολές των νεαρών ατόµων, σταδιακά εισάγουν 

σεξουαλικό περιεχόµενο στις συζητήσεις τους ή προβάλλουν σεξουαλικά 

ακατάλληλο υλικό  Μερικές φορές µάλιστα, η διαδικασία αυτή επεκτείνεται σε 

αληθινές συναντήσεις (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού), µε στόχο την 
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πραγµατική σεξουαλική κακοποίηση. Οι περιοχές του κυβερνοχώρου που βοηθούν 

τους κακοποιούς να προσελκύσουν πιθανά θύµατα, περιλαµβάνουν εικονικές 

αίθουσες συνοµιλίας, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες άµεσων 

µηνυµάτων (instant message – ΙΜ). Έρευνες µεταξύ κακοποιιών δείχνουν ότι µερικοί 

έχουν αρχειοθετηµένα µέχρι και 200 ονόµατα νέων στους καταλόγους «ψηφιακών 

φίλων», οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας προσέγγισης σε 

οποιαδήποτε στιγµή. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να διαρκέσει λεπτά, ώρες, µέρες και 

µήνες, ανάλογα µε τους στόχους και τις ανάγκες του κακοποιού και τις αντιδράσεις 

του νέου. 

 Σύµφωνα µε τη µελέτη της Σόνια Λίβινγκστον και της Λέσλι Χάντον του 

Οργανισµού «Παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ψηφιακό Κόσµο (Eu Kids on-

lie)», καθόρισε µία σειρά κατηγοριών, ώστε να γίνει κατανοητός ο κίνδυνος και οι 

βλάβες που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του ψηφιακού κόσµου. Οι κατηγορίες 

αυτές και οι επιπτώσεις που επιφέρουν στα παιδιά/θύµατα, απαριθµούνται ως εξής: 

(Unisef, 2010). 

1. Βλάβη εξαιτίας του περιεχοµένου ( ο ανήλικος γίνεται παθητικός δέκτης 

πορνογραφικού και βλαβερού σεξουαλικού υλικού). 

2. Βλάβη από επικοινωνία (ο ανήλικος στοχοποιείται από έναν ενήλικα ή από 

ένα άλλο παιδί για να συµµετάσχει σε δραστηριότητες, όπως η σεξουαλική 

κακοποίηση, η οποία φωτογραφίζεται και στη συνέχεια προβάλλεται στο διαδίκτυο. 

Επίσης, το παιδί γίνεται στόχος για να προετοιµαστεί από τους κακοποιούς για 

σεξουαλική δραστηριότητα είτε για σεξουαλική κακοποίηση, η εκφοβισµό). 

3. Βλάβη από συµπεριφορά (ο ανήλικος µυείται ενεργά σε επικίνδυνη ή βλαβερή 

συµπεριφορά, π.χ. δηµιουργώντας ή «ανεβάζοντας» πορνογραφικό υλικό, 

συναντώντας πραγµατικά έναν ενήλικα που γνώρισε ψηφιακά, «ανεβάζοντας» 

φωτογραφίες δικές του ή ενός άλλου παιδιού στο ∆ιαδίκτυο ή «κατεβάζοντας» 

φωτογραφίες κακοποιηµένων ή φοβισµένων παιδιών). 

 

 Το εύρος της συµπεριφοράς των ενηλίκων, η οποία συνιστά σεξουαλική 

κακοποίηση µαθητών µέσω ∆ιαδικτύου, περιλαµβάνει ενήλικές που εκθέτουν 

σεξουαλικά τα ίδια τους τα παιδιά ή και άλλα, για παραγωγή φωτογραφιών 

κακοποιηµένων παιδιών, εκείνους οι οποίοι «κατεβάζουν» παρόµοιες φωτογραφίες 

για προσωπική τους χρήση, εκείνους οι οποίοι παράγουν και διανέµουν φωτογραφίες 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 58 
 

και τέλος, εκείνους που επιδιώκουν να προσεγγίσουν παιδιά/µαθητές µέσω του 

∆ιαδικτύου για να τα εκµεταλλευτούν σεξουαλικά. 

 Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των φωτογραφιών κακοποιηµένων 

παιδιών/µαθητών στο ∆ιαδίκτυο ανέρχεται σε εκατοµµύρια και ο αριθµός των 

µαθητών που έχουν απεικονιστεί, πιθανόν να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδων. Η 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε µία φωτογραφία «ανεβασµένη» στο ∆ιαδίκτυο και σε 

µια εκτός αυτού, είναι ότι η ανεβασµένη φωτογραφία µπορεί να παραµείνει σε 

κυκλοφορία επ’ άπειρον και σχεδόν δεν υπάρχει όριο για το πόσο συχνά κάποιος ή 

και ποιος µπορεί να τη δει ή να την προωθήσει. 

 Σύµφωνα µε την µελέτη «Eu Kids on-line», η πλειονότητα των µαθητών που 

εµφανίζονται σε φωτογραφίες κακοποίησης παιδιών και κυκλοφορούν στο ∆ιαδίκτυο 

το τελευταίο διάστηµα, είναι κορίτσια προεφηβικής ηλικίας της περιοχής της 

Καυκάσου. Αυτή η προτίµηση, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες 

έρευνες διεξήχθησαν σε δυτικές χώρες και οι κακοποιοί προτιµούν παιδιά που φέρουν 

τα δικά τους εθνικά χαρακτηριστικά (Unisef, 2010). 

 Επίσης, όσον αφορά την ηλικία, τα στοιχεία δείχνουν ότι εκείνα τα παιδιά που 

κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύµατα προσέγγισης, είναι οι έφηβοι και 

ειδικότερα τα κορίτσια. Σ’ αυτήν την ηλικία, τα παιδιά χρησιµοποιούν συχνά το 

∆ιαδίκτυο ως µέσο γνωριµίας µε άλλους ανθρώπους και δηµιουργίας φίλων –όλα 

µέρος της ανάπτυξης και της αυτογνωσίας τους, συµπεριλαµβανοµένης της 

κοινωνικής, σεξουαλικής και συναισθηµατικής τους ταυτότητας. 

 Τα στοιχεία τα οποία προέρχονται κυρίως από µελέτες σε αναπτυγµένες 

χώρες, περιγράφουν των τύπο ατόµου που κακοποιεί σεξουαλικά µαθητές, ως κυρίως 

άνδρες, συνήθως εργαζοµένων, αρκετά µορφωµένων, που επεκτείνονται σε µεγάλη 

ηλικιακή κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένων και νέων ανθρώπων. Πολλοί άντρες που 

εµπλέκονται σε πραγµατική σεξουαλική κακοποίηση µαθητών, εµπλέκονται επίσης 

και σε κακοποίηση µέσω ∆ιαδικτύου. Αλλά µία σηµαντική αναλογία αντρών που 

παρακολουθούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών µέσω ∆ιαδικτύου δεν φαίνεται να 

επιδιώκουν πραγµατική σεξουαλική επαφή µε παιδιά. 

 Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται το ποσοστό και το φύλο των µαθητών που 

έχουν δει φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχοµένου µέσω ∆ιαδικτύου ή εκτός αυτού, 

κατά το έτος 2009, σύµφωνα µε Ευρωπαϊκή µελέτη. 
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Σχήµα 7: Μαθητές που έχουν πέσει θύµατα σεξουαλικού περιεχοµένου µέσω 

∆ιαδικτύου ή εκτός αυτού, το έτος 2009 

 

  

 Σύµφωνα λοιπόν µε την παραπάνω έρευνα, όταν µαθητές από την Ευρώπη 

ερωτήθηκαν αν έχουν δει φωτογραφία πορνογραφικού υλικού µέσω ∆ιαδικτύου ή 

εκτός αυτού, οι περισσότεροι απάντησαν ότι έχουν δει εικόνες σεξουαλικού 

περιεχοµένου κάθε είδους:  (Livingstone, Haddon, Gorzig, Olafsson,  2010). 

• Ένας στους πέντε µαθητές (23%) δηλώνει ότι σαφώς και έχουν εικόνες 

πορνογραφικού περιεχοµένου το έτος 2009, είτε βρίσκονται online ή offline. 

• Μεταξύ του παραπάνω ποσοστού (23%), περίπου οι µισοί έβλεπαν τέτοιες 

εικόνες τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ενώ οι άλλοι µισοί τις έβλεπαν λιγότερο 

συχνά. 
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• Το να βλέπει ένας νέος φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχοµένου σχετίζεται 

άµεσα και µε την ηλικία του παιδιού. Το ένα τρίτο των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών 

(36%) έχουν δει τέτοιες εικόνες, σε σύγκριση µε το µόλις 11% των µαθητών ηλικίας 

9-10 ετών. 

• Τέλος, υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου διαφορές, µε βάση το φύλο των 

µαθητών που έχουν δει εικόνες πορνογραφικού υλικού. 

 

 Ο πίνακας (5) αναφέρεται στα µέσα τεχνολογίας και επικοινωνίας, από τα 

οποία οι µαθητές έχουν έρθει σε επαφή µε εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου. 

 

Πίνακας 5: Μέσα πρόσβασης των µαθητών µε εικόνες σεξουαλικού 

περιεχοµένου, κατά το έτος 2009, σύµφωνα µε την ηλικία τους. 

Ηλικία  

% 9-10 11-12 13-14 15-16 Σύνολο 

Μέσω κοινωνικών ιστοσελίδων 

δικτύωσης 
6 9 17 24 14 

Μέσω των ΜΜΕ 6 9 14 21 12 

Μέσω περιοδικού ή βιβλίου 3 6 8 11 7 

Μέσω γραπτών µηνυµάτων (sms) ή 

εικονοµηνυµάτων (mms) από το κινητό 

τηλέφωνο 

1 1 3 5 2 

Μέσω Bluetooth 0 0 1 2 1 

Γενικά από ∆ιαδικτύου ή εκτός αυτού 11 18 27 36 23 

  

 Από τον παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι, οι πιο συνηθισµένοι τρόποι για να 

δουν οι µαθητές εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου είναι µέσα από το ∆ιαδίκτυο σε 

ποσοστό 14% και µέσω τηλεόρασης ή ταινιών σε ποσοστό 12%. Ωστόσο, 

παρατηρείται ότι βλέπουν λιγότερο συχνά τέτοιες εικόνες από περιοδικά ή βιβλία 

(7%), και µόνο το 2% των µαθητών βλέπει πορνογραφικό υλικό από το κινητό του 

τηλέφωνο. Γενικότερα όµως, καθώς µεγαλώνουν τα παιδιά είναι πιο πιθανό να δουν 

παρόµοιες εικόνες σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης και τεχνολογίας. 
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Πίνακας 6: Με ποιο τρόπο ένας µαθητής έχει δει εικόνες σεξουαλικού 

περιεχοµένου από το ∆ιαδίκτυο, ανάλογα την ηλικία του, κατά το έτος 2009 

Ηλικία  

% 9-10 11-12 13-14 15-16 Σύνολο 

Με εικόνες που εµφανίζονται τυχαία 
2 4 8 14 7 

Σε τοποθεσία που φιλοξενεί βίντεο 2 3 4 10 5 

Σε διαδικτυακό χώρο ενηλίκων 1 2 5 9 4 

Σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 1 2 4 7 3 

Σε διαφόρων ειδών ιστοσελίδες 2 2 4 5 3 

Σε τοποθεσία που φιλοξενεί παιχνίδια 11 3 3 4 3 

Σε τοποθεσία κοινής ανταλλαγής 

αρχείων 
0 1 2 4 2 

Σύνολο λήψης πορνογραφικού υλικού 

στο ∆ιαδίκτυο 
6 9 17 24 14 

 

 Τέλος, από τον παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι οι µαθητές που είδαν εικόνες 

σεξουαλικού περιεχοµένου ήταν στο ∆ιαδίκτυο µε online σύνδεση, και 

παρατηρήθηκε το εξής: (Livingstone, Haddon, Gorzig, Olafsson,  2010). 

• Το 7% των µαθητών ηλικίας 9-16 ετών (συνολικά το 46% των µαθητών που 

έχουν δει εικόνες πορνογραφικού υλικού στο ∆ιαδίκτυο) ήρθε σε επαφή µε αυτές µε 

εικόνες που εµφανίστηκαν στην οθόνη του υπολογιστή τυχαία/απρόσµενα. 

• Το 5% των ερωτηθέντων (συνολικά το 32% των παιδιών που έχουν δει 

εικόνες σεξουαλικού περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο) έχει δει τέτοιες εικόνες σε 

τοποθεσίας φιλοξενίας βίντεο, όπως η τοποθεσία «YouTube». 

• Λίγο λιγότερο ποσοστό (2%) των µαθητών έχουν δει εικόνες σεξουαλικού 

περιεχοµένου σε ιστοσελίδες ενηλίκων, ενώ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το 

ποσοστό ανέρχεται στο 4%. 
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• Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, φαίνεται ότι όσο µεγαλώνουν 

οι µαθητές και γίνονται έφηβοι, είναι πιο πιθανό να έρθουν σε επαφή µε 

πορνογραφικό υλικό, µε διάφορους τρόπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Εθισµός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

µονοπωλούν το ενδιαφέρον των νέων. Έτσι, από το να είναι µια ψυχαγωγία, τείνουν 

να γίνουν ένα είδος εθισµού στο σηµερινό τρόπο ζωής. 

 Η εικόνα των µαθητών που επιστρέφουν ύστερα από τα υπαίθρια παιχνίδια 

τους, έχει αντικατασταθεί από την εικόνα των παιδιών µε τα κουρασµένα µάτια, για 

ώρες κολληµένα µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. 

 Εντούτοις, η υπερβολική ενασχόληση µε το νέο αυτό ελκυστικό κόσµο, 

συχνά, έχει δυσάρεστες συνέπειες. Οι ίδιοι οι χρήστες αποξενώνονται στον ψηφιακό 

κόσµο, αγνοώντας ακόµη και τις στοιχειώδης ανάγκες. Ένα σηµαντικό ποσοστό των 

νέων παιδιών οδηγούνται στον εθισµό, δηµιουργώντας προβλήµατα στους εαυτούς 

τους, αλλά και στις οικογένειές τους (Ενηµερωτικός κόµβος πανελλήνιου σχολικού 

δικτύου, 2010). 

“I was playing a game with Cedric 
online and we bumped into something 
like sex and it was all over the screen” 

(Boy, 11, Belgium) 

Έπαιζα ένα παιχνίδι µε τον 
Σέντρικ στο ∆ιαδίκτυο και 
ξαφνικά η οθόνη καλύφθηκε από 
κάτι σχετικό µε το sex (αγόρι, 11, 
Βέλγιο) 
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 Το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι η πρώτη ποιοτικά διαφορετική µορφή 

παιχνιδιού µετά από εκατοντάδες χρόνια, ενώ αρχίζουν να εκλείπουν παραδοσιακά 

παιχνίδια. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η κυριαρχία της εικόνας στα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης απ’ την άλλη, αλλά και ο αυξανόµενος φόβος των γονέων για 

την ασφάλεια των παιδιών τους στους δρόµους των µεγάλων πόλεων και η σταδιακή 

επικράτηση του µοναχικού παιχνιδιού, συνετέλεσαν στη γρήγορη εξάπλωση των 

video games. 

 Τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι τόσο ελκυστικό στα 

παιδιά, είναι τα ακόλουθα: (Τάσση, 2006). 

• Ο ρεαλισµός και τα εξελιγµένα γραφικά τους. Ο κόσµος απεικονίζεται πολύ 

παραστατικά, µε ζωντανά χρώµατα και κίνηση. Στα καινούρια παιχνίδια µάλιστα, τα 

real time 3-D, στα οποία το παιχνίδι εξελίσσεται σε πραγµατικό χρόνο, οι εικόνες 

παράγονται εκείνη τη στιγµή, καθώς ο παίκτης προχωρά µέσα στο παιχνίδι, και η 

κίνηση είναι τόσο ρεαλιστική που ελκύει φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως ίλιγγο. 

• Οι κλιµακούµενες βαθµίδες δυσκολίας. Για παράδειγµα, στην αρχή ξεκινάει 

το παιδί από ένα βασικό επίπεδο και σταδιακά, όσο προχωράει σε υψηλότερο 

επίπεδο, πρέπει να χρησιµοποιήσει σύνθετες στρατηγικές, να πάρει δύσκολες 

αποφάσεις, κ.λπ. Κι αυτό αποτελεί µια αυξανόµενη πρόκληση που παράγει 

κλιµακούµενη διέγερση. 

 

 Ωστόσο, οι επιδράσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα παιδιά είναι µεν 

θετικές, αλλά κυρίως αρνητικές. Συγκεκριµένα, η ενασχόληση µε τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, βοηθάει στην ανάπτυξη και βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων των 

παιδιών, και ειδικότερα: 

� Στη συγκέντρωση της προσοχής 

� Στην παρατηρητικότητα 

� Στον οπτικοκινητικό συντονισµό 

� Στη δεξιοτεχνία 

� Στην ικανότητα επίλυσης προβληµάτων 

� Στην αύξηση των γενικών γνώσεων 

 

 Ενώ, λοιπόν, φαίνεται να παρουσιάζεται µια  θετική επίδραση των video 

games στην ανάπτυξη του γνωστικού τοµέα, τα πράγµατα είναι αµφίδροµα σε ότι 
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αφορά την ανάπτυξη της φαντασίας και την ικανότητα διάκρισής της απ’ την 

πραγµατικότητα. 

 Πολλοί θεωρούν ότι σε ένα κόσµο που βοµβαρδίζεται από εικόνες, οι 

προκατασκευασµένες εικόνες που αναπαράγονται από τα video games είναι άλλο ένα 

είδος εισβολής, διείσδυσης στο φανταστικό παιχνίδι των µαθητών, που αποτελεί το 

τελευταίο καταφύγιο ατοµικότητας και ιδιωτικότητάς τους. Οι υπερασπιστές, απ’ την 

άλλη, των video games λένε ότι αυτά δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να 

αναλάβουν ένα πλήθος ρόλων και χαρακτήρων. Υποστηρίζουν ότι στην σύγχρονη 

κοινωνική πραγµατικότητα, οι ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά να παίξουν ελεύθερο 

και εξερευνητικό παιχνίδι σε ανοιχτούς χώρους περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια τους προσφέρουν τις περιπέτειες που δεν µπορούν αλλιώς να 

ζήσουν. 

 Αν ενστερνιστεί όµως κανείς την παραπάνω άποψη, είναι σαν να του 

διαφεύγει ότι τα παιδιά µε αυτόν τον τρόπο «βυθίζονται» στη φαντασία, χωρίς να 

µπορούν να κάνουν τη σύνδεση µε την πραγµατικότητα. Πανευρωπαϊκά, πλέον, 

υπάρχει µεγάλη ανησυχία για τις τάσεις επιθετικότητας που προκαλούν τα video 

games στην πραγµατική ζωή των παιδιών. Πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν ότι: 

(Τάσση, 2006). 

� Το 90% περίπου των video games περιέχουν κάποιας µορφής βίαιου 

περιεχοµένου. 

� Στα µισά τουλάχιστον από αυτά, µέσα στους σκοπούς του παίκτη είναι να 

προκαλέσει φοβερή βλάβη ή/και θάνατο του αντιπάλου. 

� Το 53% των µαθητών σχολικής ηλικίας βαθµολογεί τα παιχνίδια µε βίαιο 

περιεχόµενο ως πιο δηµοφιλή. 

 

 Από τις υπάρχουσες ψυχολογικές µελέτες για τα video games, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το παίξιµό τους έχει ισχυρή επίδραση στην επιθετικότητα των µαθητών, 

διότι οι µαθητές εµπλέκονται σ’ αυτά, τα παιχνίδια αυτά αµείβουν την βίαιη 

συµπεριφορά, και τα παιδιά επαναλαµβάνουν ξανά και ξανά αυτήν την συµπεριφορά. 

Και όπως είναι γνωστό από την συµπεριφορική ψυχολογία, η ενεργός συµµετοχή, η 

ενίσχυση µέσω της αµοιβής και η επανάληψη, προάγουν την µάθηση. 

 ∆ε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί και το πρόβληµα της εξάρτησης των 

µαθητών στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όταν ο χρόνος που περνάει ένας µαθητής 

παίζοντας video games αρχίζει να προκαλεί δυσλειτουργία στην οικογενειακή, 
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σχολική και κοινωνική του ζωή, τότε αυτό µπορεί να είναι ένδειξη ότι έχει παγιδευτεί 

σε έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης. Η ενασχόληση τότε µε τα video games υποκαθιστά 

τις σχέσεις µε την οικογένεια και τους συνοµηλίκους, το παιδί ζητά όλο και 

περισσότερες ώρες παίζονται και η αποχή από παίξιµο προκαλεί δυσφορία ή/και 

κατάθλιψη (Τάσση, 2006). 

 Συµπερασµατικά, τα video games έχουν εισέλθει δυναµικά στη ζωή των 

µαθητών και των εφήβων. Μπορούν να προσφέρουν θετικά στοιχεία, όπως η 

ψυχαγωγία, αλλά και η γνώση και ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και 

εξοικείωση µε την σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, συχνά, επηρεάζουν και αρνητικά 

τη συµπεριφορά των µαθητών (επιθετικότητα, αδιαφορία), φυσικό επακόλουθο της 

πολύωρης χρήσης του ∆ιαδικτύου από τα παιδιά. Για να περιοριστούν οι πιθανές 

αρνητικές επιδράσεις, σηµαντικό ρόλο παίζει ο γονικός και ο σχολικός έλεγχος, ως 

µέσο προστατευτισµού. 

 

3.1.5 Το φαινόµενο του ηλεκτρονικού εγκλήµατος 

 Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής και η 

ευρύτατη χρήση του ∆ιαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στο σύνολο 

των καθηµερινών δραστηριοτήτων, στην παραγωγική διαδικασία, στις συναλλαγές, 

στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, ακόµα και στον τρόπο σκέψης του σύγχρονου 

ανθρώπου. Μαζί µε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες κατά κανόνα βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής, υπεισέρχονται και οι παράµετροι που ευνοούν την ανάπτυξη νέων 

µορφών εγκληµατικότητας. Οι νέες αυτές µορφές εγκληµατικότητας θεσµοθετούνται 

µε τον όρο «Ηλεκτρονικό Έγκληµα». 

 Ως «Ηλεκτρονικό Έγκληµα», λοιπόν, θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληµατικές 

πράξεις που τελούνται µε την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων. Ανάλογα µε τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται 

σε εγκλήµατα τελούµενα µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer crime) 

και σε κυβερνο-εγκλήµατα (cyber crime), εάν τελέσθηκε µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 Τα εγκλήµατα µέσω του ∆ιαδικτύου διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Απάτες µέσω ∆ιαδικτύου 

2. Παιδική πορνογραφία 

3. Cracking και hacking 

4. ∆ιακίνηση-πειρατεία λογισµικού 

5. Πιστωτικές κάρτες 
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6. ∆ιακίνηση ναρκωτικών 

7. Έγκληµα στα chat rooms 

 

 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο είναι τα 

παρακάτω: (Κούρος). 

• Το έγκληµα στον κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο 

δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαµβάνεται ούτε το ίδιο το θύµα. 

• Είναι εύκολο στην διάπραξή του, φυσικά για όσους το γνωρίζουν, ενώ τα ίχνη 

που αφήνει είναι ψηφιακά. 

• Για την τέλεσή του απαιτούνται άριστες και εξειδικευµένες γνώσεις. 

• Μπορεί να διαπραχθεί χωρίς την µετακίνηση του δράστη, ο οποίος ενεργεί 

από το γραφείο ή το σπίτι του, µέσω του υπολογιστή του. 

• ∆ίνει την δυνατότητα σε άτοµα µε ιδιαιτερότητες, όπως οι παιδόφιλοι (child 

pornography) να επικοινωνούν γρήγορα ή και σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς 

µετακίνηση, εύκολα, ανέξοδα, να βρίσκονται πολλοί µαζί στις ίδιες οµάδες 

συζητήσεως (new groups) ή µέσα σε chat rooms. 

• Οι «εγκληµατίες του κυβερνοχώρου» πολλές φορές δεν εµφανίζονται µε την 

πραγµατική τους ταυτότητα, αποστέλλουν ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mail) µε ψευδή 

στοιχεία. 

• Είναι έγκληµα διασυνοριακό και τα αποτελέσµατά του µπορεί να 

πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους. 

• Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο τόπος τελέσεως του και επίσης, είναι 

αρκετά δύσκολη η διερεύνηση και ο εντοπισµός του δράστη. Υπάρχει ενδεχόµενο ο 

δράστης να εντοπισθεί στην (Α) χώρα και τα αποδεικτικά στοιχεία µπορεί να 

βρίσκονται σε διαφορετική και αποµακρυσµένη χώρα ή και να βρίσκονται 

ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές χώρες. 

• Η έρευνα απαιτεί, κατά κανόνα, συνεργασία δύο τουλάχιστον κρατών (του 

κράτους στο οποίο έγινε αντιληπτό το αποτέλεσµα της εγκληµατικής συµπεριφοράς, 

και του κράτους όπου βρίσκονται τα αποδεικτικά στοιχεία). Περιπτώσεις 

εγκληµατικής συµπεριφοράς στα όρια ενός µόνο κράτους είναι σπάνια. 

• Η καταγραφή της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο δεν ανταποκρίνεται, 

διότι ελάχιστες περιπτώσεις εγκληµάτων του κυβερνοχώρου καταγγέλλονται διεθνώς. 
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Κατά συνέπεια, το µέγεθος της εγκληµατικότητας στο χώρο του ∆ιαδικτύου είναι 

«ακόµα πιο σκοτεινό», από ότι στον «κοινό» εγκληµατικό χώρο. 

 

 Οι «εγκληµατίες του κυβερνοχώρου» διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 

ανάλογα µε τον τρόπο διείσδυσής και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα: (Κούρος). 

1. Σε αυτούς που «επιτίθενται» στους υπολογιστές απλώς από ευχαρίστηση ή 

περιέργεια, χωρίς όµως να επιδιώκουν κάποιο οικονοµικό όφελος. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν οι δράστες που «εισβάλλουν» σε υπολογιστή µέσω της χρήσης του 

∆ιαδικτύου (hackers) για να µάθουν απλά, κάποια προσωπικά στοιχεία ή για να 

εντοπίσουν κάποιο πρόβληµα στην πληροφοριακή υποδοµή εταιριών, τραπεζών, 

κ.λπ., και στη συνέχεια να το κοινοποιήσουν µε σκοπό την αµοιβή τους ή την 

πρόσληψή τους στην εταιρία. 

2. Σε αυτούς που ενεργούν από οικονοµικό όφελος (crackers). Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν εκείνοι που δεν «εισβάλλουν» απλώς για να µάθουν κάτι, αλλά 

µόλις µάθουν το στοιχείο που επιθυµούν (π..χ. τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας) 

δίνουν και την κατάλληλη εντολή στην τράπεζα για την µεταφορά ενός ποσού στο 

λογαριασµό τους. 

 Πέρα από τους ενήλικες –οι οποίοι εύκολα πέφτουν θύµατα τέτοιων 

καταστάσεων- πιο ευάλωτα θύµατα του ηλεκτρονικού εγκλήµατος είναι τα παιδιά, 

καθώς δεν µπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν την απάτη ή την παραπληροφόρηση 

µέσω ∆ιαδικτύου. Επίσης, τα νεαρά άτοµα δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 

δικαιώµατα τους ως χρήστες του ∆ιαδικτύου, κι έτσι γίνονται εύκολα θύµατα των 

επιτήδειων, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε, έχουν στόχο είτε να βλάψουν µόνο 

αρχεία του υπολογιστή, ή ακόµη και να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία (κωδικούς 

Η/Υ, κινητού τηλεφώνου, πιστωτικής κάρτας των γονιών), ώστε µέσα από αυτήν την 

ηλεκτρονική απάτη να έχουν και οικονοµικό όφελος. 

 

3.2 Ασφαλής πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο 

 Η παγκόσµια κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήµερα µια απτή 

πραγµατικότητα, η οποία ανήκει σε όλους και στην οποία όλοι οι χρήστες ανήκουν 

κατά τρόπο αδιαµφισβήτητο. Ο εικονικός κόσµος καταργεί το χώρο και το χρόνο, 

είναι πάντα εδώ και τώρα, δηµιουργώντας ένας σύµπαν διαφορετικό και φευγαλέο. 

 Χάρη στα δίκτυα µπαίνει ο καθένας σε ένα είδος παγκόσµιου και πολύµορφου 

διαλόγου, χωρίς εµφανή όρια ή περιορισµούς. Ένα µεγάλο µέρος του χρόνου που 
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χρησιµοποιείται από τα παιδιά στο ∆ιαδίκτυο, αφορά οµαδικές εργασίες, αναζήτηση 

πληροφοριών, συζητήσεις µε φίλους, λήψη τραγουδιών/βίντεο, ενασχόληση µε 

διαδικτυακά παιχνίδια, συνοµιλία σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά. 

Ωστόσο, λόγω της ανωνυµίας που υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο, παρατηρείται ότι οι 

κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα παιδιά, είναι πολλοί. 

 Έτσι, κατά την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο, καλό είναι να ακολουθούνται από τα 

παιδιά αλλά και τους γονείς τα παρακάτω: (Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, 

Πολιτισµού & Αθλητισµού, 2012). 

1. Το ∆ιαδίκτυο είναι κυρίως µια κοινωνία ανθρώπων και κρύβει τους ίδιους 

κινδύνους που κρύβει κάθε κοινωνία, ιδιαίτερα όταν διευκολύνεται στο έπακρο ο 

τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων µεταξύ τους. 

2. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο ∆ιαδίκτυο δεν είναι πάντα έγκυρες. 

3. Η κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη (ονοµατεπώνυµο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία, κωδικοί πρόσβασης, αριθµός πιστωτικών 

καρτών, e-mail κ.λπ.) είναι καλό να αποφεύγονται. 

4. Η τοποθέτηση του υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο και όχι αποκλειστικά 

στο παιδικό δωµάτιο ενθαρρύνει τη χρήση του ∆ιαδικτύου σε οικογενειακό 

περιβάλλον και βοηθά στην επίβλεψη των ιστοσελίδων, τις οποίες επισκέπτονται τα 

παιδιά. 

5. Η καλή επικοινωνία µε τα παιδιά είναι απαραίτητη, ώστε να ενθαρρύνονται να 

µιλάνε για αυτούς µε τους οποίους επικοινωνούν, ανταλλάσσουν µηνύµατα και να 

ενηµερώνουν εάν ποτέ γίνονται θύµατα απειλών, εκφοβισµού ή παρενόχλησης 

οποιασδήποτε µορφής. 

6. Η χρήση του υπολογιστή ως µέσου απασχόλησης του µαθητή χωρίς την 

παρουσία ενηλίκου είναι καλό να αποφεύγεται.  

 

 Επίσης, ακόµα και οι καλύτερες υπηρεσίες ενός παροχέα σύνδεσης, δεν 

εξασφαλίζουν τον χρήστη από τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την πλοήγηση, 

αν ο ίδιος δεν λάβει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και δεν υιοθετήσει µια πολύ 

προσεκτική συµπεριφορά. Ο βασικότερος κανόνας που πρέπει να ακολουθούν τα 

παιδιά κατά την πλοήγησή τους στο ∆ιαδίκτυο, είναι η προσεκτική ανάγνωση όλων 

των µηνυµάτων που εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Χρήστης/νέος δεν θα 

πρέπει σε καµία περίπτωση να κάνει κλικ στο «Ναι» ή το «Όχι» των παραθύρων, 
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χωρίς να διαβάζει το περιεχόµενό τους, ενώ θα πρέπει να κλείνει το παράθυρο χωρίς 

να κάνει κλικ, όταν δεν το καταλαβαίνει. 

 Συχνά παρατηρείται η εισβολή ενοχλητικής αλληλογραφίας (spam mail), τα 

οποία είναι µηνύµατα µε ενοχλητικό και δυσάρεστο για τον παραλήπτη περιεχόµενο. 

Τα µηνύµατα αυτά αποτελούν µία πρακτική που απαγορεύεται από τη ∆εοντολογία 

του Internet και από τις νοµοθεσίες των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό 

συµβαίνει γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων του 

χρήστη. Ο νέος συνεπώς, που πλοηγείται στο ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός και να µην απαντάει σε µηνύµατα τέτοιου είδους. 

 Κάτι άλλο, επίσης επικίνδυνο, είναι τα µηνύµατα απατηλού περιεχοµένου 

(hoaxes), τα οποία είναι µηνύµατα ενοχλητικού τύπου, και µπορεί να είναι: 

(Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, 2012). 

• Προειδοποιητικά: Ειδοποιούν το χρήστη για την ύπαρξη ιού ή άλλου τύπου 

απειλής στο λειτουργικό του σύστηµα και τον συµβουλεύουν να προβεί σε ορισµένες 

ενέργειες, είτε προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις από ιούς, που στην 

πραγµατικότητα δεν αποτελούν απειλή για το σύστηµα. 

• Συµπαράστασης: Παρουσιάζουν υποθετικά προβλήµατα κάποιου ανθρώπου 

(συχνότατα αναφορές σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες) και ζητούν την 

κινητοποίηση όσο περισσότερων χρηστών γίνεται. 

• Εκφοβισµού: Εκφοβίζουν τον χρήστη ότι θα του συµβεί κάτι αν δεν 

προωθήσει το µήνυµα και σε άλλους χρήστες. 

 

 Όλα τα παραπάνω µηνύµατα πρέπει να αγνοηθούν από τον έφηβο που θα τα 

δει στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο, και αν δεν είναι σίγουρο στο τι πρέπει να 

κάνει, καλό είναι να ενηµερώσει κάποιον ενήλικα. 

 Άλλο ένα σηµαντικό κοµµάτι της πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο, είναι οι 

συνοµιλίες των παιδιών στα chat rooms. Το chat αποτελεί µια κοινωνική 

δραστηριότητα, ιδιαίτερα δηµοφιλή ανάµεσα στα νεαρά παιδιά, διότι τους προσφέρει 

έναν εύκολο και ανέξοδο τρόπο γνωριµίας µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο. Η 

χρήση των ψευδώνυµων επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν την ανωνυµία τους. 

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα, µαζί µε την ψευδαίσθηση του µαθητή/χρήστη ότι είναι 

ασφαλήςς, επειδή βρίσκεται στο φυσικό χώρο του σπιτιού του, του σχολείου του ή 

ενός internet cafe, µπορεί να µετατρέψει τον τρόπο αυτό τη επικοινωνίας σε µια από 
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τις µεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες παγίδες του ∆ιαδικτύου. Υπάρχουν καταγγελίες 

παιδιών ότι, κατά την διάρκεια τέτοιου είδους συνοµιλιών, έχουν υποστεί λεκτική ή 

σεξουαλική παρενόχληση, ενώ έχουν δεχτεί από άγνωστους προτροπές για 

συνάντηση σε πραγµατικό χώρο. 

 Παρ’ όλο που είναι πολύ επικίνδυνο µικρά παιδιά να επισκέπτονται τέτοιου 

είδους ιστότοπους, όσα συµµετέχουν σε αυτές τις συνοµιλίες δε θα πρέπει µε κανέναν 

τρόπο να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, ούτε τα προσωπικά τους στοιχεία, να µη 

δέχονται ποτέ να στείλουν φωτογραφία τους σε άγνωστους, ούτε να τους συναντούν 

σε πραγµατικό χώρο. Επίσης, οφείλουν να γνωρίζουν πως σε καµία περίπτωση δεν 

είναι ασφαλείς λόγω της ανωνυµίας τους. 

 Γενικότερα, τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συζητούν µε τους 

γονείς τους για τις συνοµιλίες τις οποίες παρακολουθούν µέσα σε chat rooms, να 

µιλάνε για τους νέους φίλους τους, όπως θα έκαναν µε τους φίλους που γνωρίζουν 

στην πραγµατική τους ζωή, να αναφέρουν κάθε περίπτωση κατά την οποία έχουν 

υποστεί παρενόχληση οποιουδήποτε είδους. Οι γονείς, µε τη σειρά τους, θα πρέπει να 

προτρέπουν τα παιδιά τους να χρησιµοποιούν αυτή την δυνατότητα του ∆ιαδικτύου 

για να επικοινωνήσουν µε φίλους που βρίσκονται µακριά και τους οποίους τα παιδιά 

ήδη γνωρίζουν, και όχι ως µέσο νέων γνωριµιών. 

 

3.3 Γονικός  έλεγχος 

 Το ∆ιαδίκτυο αδιαµφισβήτητα πλέον έχει µπει στην καθηµερινότητα των 

µαθητών. Το χρησιµοποιούν είτε για κάνουν οµαδικές σχολικές εργασίες, είτε για να 

διασκεδάσουν µε διάφορους τρόπους, όπως παίζοντας κάποιο διαδικτυακό παιχνίδι, 

ακούγοντας µουσική, συνοµιλώντας µε φίλους ή κάνοντας κάθε είδους 

δραστηριότητες. Το νεαρό της ηλικίας τους, όµως, δεν τους επιτρέπει να γνωρίζουν 

τους κινδύνους που απορρέουν µέσα από το ∆ιαδίκτυο, γι’ αυτό είναι χρήσιµο, οι 

γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στη σωστή πλοήγηση των παιδιών τους στο ∆ιαδίκτυο. 

 Η γονική επίβλεψή διακρίνεται σε περιοριστική διαµεσολάβηση και ενεργή 

διαµεσολάβηση. Η περιοριστική διαµεσολάβηση προϋποθέτει οι γονείς να θέτουν 

κανόνες, σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Αυτοί οι κανόνες µπορεί να 

σχετίζονται µε τον χρόνο που τα παιδιά επιτρέπεται να «σερφάρουν» στο Internet, ή 

µε τη χρήση ή την πρόσβαση σε συγκεκριµένες διαδικτυακές εφαρµογές. 

 Η ενεργή διαµεσολάβηση συνδέεται µε την πραγµατική χρήση του 

∆ιαδικτύου. Οι γονείς υιοθετούν µια ενεργή θέση, επιβλέπουν το παιδί όταν αυτό 
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χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο, συζητούν µαζί του για τη σωστή χρήση του ∆ιαδικτύου 

και, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα τσεκάρουν την οθόνη του υπολογιστή, ώστε να 

αποτραπεί η επίσκεψη του παιδιού σε επικίνδυνο ιστότοπο (Vacke, De Weker, Van 

Keer & Schellens, 2011). 

 Επιπλέον, καθίσταται απαραίτητο να διδάξουν οι γονείς στα παιδιά τους, ότι 

στις συνοµιλίες µέσω ∆ιαδικτύου δεν µπορούν να είναι ποτέ βέβαια για την 

ταυτότητα του συνοµιλητή τους. Εποµένως, να µην δίνουν προσωπικές πληροφορίες 

ή αριθµούς καρτών, τηλεφώνου, ή διευθύνσεις τους στο ∆ιαδίκτυο, ούτε να δέχονται 

να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν µέσω αυτού. Τα νεαρά άτοµα θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι, οτιδήποτε βλέπουν, ακούν ή διαβάζουν στο Internet µπορεί 

να µην είναι αληθινό.  

 Επίσης, καλό είναι οι γονείς να χρησιµοποιούν υπηρεσίες ή λογισµικά που 

παρέχουν γονικό έλεγχο, σχετικά µε τις σελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά τους στο 

∆ιαδίκτυο, και να αποκόπτουν τις ακατάλληλες ιστοσελίδες. Παράλληλα, θα πρέπει 

να διδάξουν τα παιδιά τους να συµπεριφέρονται στο ∆ιαδίκτυο µε την ίδια ευγένεια 

και καλούς τρόπους, όπως και στην κανονική ζωή και να ακολουθούν την ίδια 

συµπεριφορά από οποιονδήποτε υπολογιστή, είτε αυτός βρίσκεται στο σπίτι, είτε στο 

σχολείο, είτε οπουδήποτε αλλού. Ακόµη, οι γονείς πρέπει τα τονίζουν στα παιδιά τους 

ότι είναι πιθανό να δεχτούν µηνύµατα που να τα κάνουν να αισθανθούν άβολα, 

αµήχανα ή και να τροµάξουν. Αµέσως θα πρέπει να εγκαταλείψουν το συγκεκριµένο 

ιστοχώρο, χωρίς να απαντήσουν σε µηνύµατα µε προσβλητικό ή προπαγανδιστικό 

χαρακτήρα και να ενηµερώσουν πάραυτα κάποιον ενήλικα (Κωστάκη, 2005). 

 Ωστόσο, τα παιδιά, καλό θα ήταν να ανοίγουν προσωπικό λογαριασµό 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), µόνο εφόσον είναι αρκετά ώριµα για να το 

χειρίζονται, και οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν κατά καιρούς τη δραστηριότητα των 

παιδιών τους στο ∆ιαδίκτυο. Κρίνεται επίσης, σκόπιµο ο ηλεκτρικός υπολογιστής στο 

σπίτι, µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, να βρίσκεται εκτός υπνοδωµατίου των παιδιών. 

 Τέλος, θεωρείται σηµαντικό, παιδιά και γονείς να αφιερώσουν από κοινού 

χρόνο, προκειµένου να εξερευνήσουν κάποιους ιστοχώρους. Αυτό επιτρέπει στους 

γονείς να επιβλέπουν τη δραστηριότητα των παιδιών τους, αλλά ταυτόχρονα να 

διδάσκονται µαζί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
Σκοπός έρευνας 

 Η συγκεκριµένη πιλοτική ερευνά έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις 

συµπεριφορές και τις σκέψεις των εφήβων ηλικίας 12 έως 15 ετών σχετικά µε την 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Όπως παρατηρείται, το κινητό τηλέφωνο αλλά και ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι πλέον µέρη της καθηµερινότητας όχι µόνο της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των ενηλίκων αλλά και των εφήβων και σε πολλές 

περιπτώσεις ακόµα και  παιδιών κάτω των  12 ετών. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητο στις µέρες µας να διεξάγονται µελέτες ανάλογου ενδιαφέροντος, οι 

οποίες θα έχουν να κάνουν µε συχνότητα, λόγους χρήσης αλλά και επάρκεια 

γνώσεων από τoυς ίδιους του εφήβους και εποπτείας και τους γονείς τους. Σηµαντικό 

επίσης είναι να παρουσιάζονται και στοιχεία ηλεκτρονικής  παρενόχλησης  καθώς το 

φαινόµενο παρουσιάζει ραγδαία αύξηση σε αυτές τις ηλικίες σε διεθνές επίπεδο.  

 

Μεθοδολογικά εργαλεία  

 Κατά την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας η συλλογή των δεδοµένων 

πραγµατοποιήθηκε µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου. Η ερωτήσεις έχουν 

οµαδοποιηθεί σε ξεχωριστές ενότητες κάθε µια από τις οποίες διερευνά θέµατα 

διαφορετικού ενδιαφέροντος . Οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν ήταν σχετικές µε 

την  χρήση κινητού τηλεφώνου από τους νέους, του υπολογιστή , του διαδικτύου, την  

πιθανή εξάρτηση από αυτό αλλά και την ύπαρξη ή µη  απαραίτητης εποπτείας από 

γονείς. ∆ιερευνήθηκαν επίσης θέµατα που είχαν να κάνουν µε την επάρκεια γνώσης 

των νέων σχετικά µε την χρήση τον ηλεκτρονικού υπολογιστή( µαθήµατα από ειδικό 

ή απλή εµπειρική χρήση), την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο αλλά και τυχόν 

παρενόχληση που είχαν υποστεί ή κάνει οι ίδιοι κατά την χρήση του. Πληροφορίες 

επίσης συγκεντρώθηκαν σχετικά µε την ύπαρξη ή µη  ενδοσχολικής  βίας όντος της 

συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Η  µορφή των ερωτήσεων ήταν απόλυτα συµβατή 

µε τους στόχους της έρευνας. Υπήρχαν ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής ( κλειστές 
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ερωτήσεις) καθώς και ερωτήσεις κατά τις οποίες ο εξεταζόµενος έπρεπε να κατατάξει 

συµπεριφορές και ενδιαφέροντα µε σειρά προτεραιότητας και συχνότητας. Η 

ανωνυµία που παρέχεται από τη συγκεκριµένη µέθοδο συλλογής δεδοµένων 

(ερωτηµατολόγιο) εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες  νιώθουν την απαραίτητη 

ασφάλεια ώστε να απαντήσουν µε ειλικρίνεια χωρίς τον φόβο ότι θα κριθούν. 

 

 

Συµµετέχοντες 

 Η έρευνα διεξήχθη  στο 4ο Γυµνάσιο Ηρακλείου , µετά από ειδική άδεια του 

Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το σχολείο αποτελείται 

από 19 τµήµατα ,1ης ,2ας και 3ης  τάξης , από αυτά εξετάστηκαν τα 18. Οι 

συµµετέχοντες συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια ανά τµήµα  κατά την διάρκεια 2 

σχολικών ωρών υπό την επίβλεψη της εξετάστριας καθώς και ενός καθηγητή. Πιο 

συγκεκριµένα εξετάστηκαν 429 µαθητές από τους 451 (94%). Τα  412 

ερωτηµατολόγια  ήταν έγκυρα, 10 παρουσίασαν αναξιόπιστα αποτελέσµατα και 

κριθήκαν  άκυρα, ενώ από τα τµήµατα που εξετάστηκαν 7 µαθητές απουσίαζαν από 

το σχολείο την ηµέρα εξέτασης. Από το σύνολο τον παιδιών τα  αγόρια ήταν 210  και 

τα  κορίτσια 202. Ανά τάξη η κατανοµή των µαθητών ήταν 116 για την Ά , 138 για 

την Β και 158 για την Γ τάξη. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει αναλυτικά την κατανοµή των 

µαθητών. 

Πίνακας 1: 

ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΕΓΡ/ΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤ/ΝΤΩΝ 

ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΤΑΞΗ Α 143 116 70 46 

ΤΑΞΗ Β 144 138 59 79 

ΤΑΞΗ Γ 164 158 81 77 

 

 O µέσος Όρος ηλικίας ( mean) στην Α τάξη είναι 12,9 µε τυπική απόκλιση ( 

standard deviation) 0,35 , στη Β τάξη είναι 13,9 µε τυπική απόκλιση 0,28 και στην Γ 

τάξη είναι 14,9 µε τυπική απόκλιση 0,30. Σχετικά µε το εύρος  ( range) των ηλικιών 

ανά τάξη για την 1η  είναι 2,9  για την 2α  2,4 και για την 3η  1,4. O πίνακας 2 

παρουσιάζει αυτά τα αποτελέσµατα αναλυτικά. 
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Πίνακας 2: 

ΤΑΞΗ MEAN N STD. DEVIATION  RANGE 

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 12,901 116 ,3505 2,9 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 13,928 138 ,2869 2,4 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 14,904 158 ,3038 1,4 

ΣΥΝΟΛΟ 14,013 412 ,8684 3,5 

 

∆ιαδικασία εξέτασης 

 Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων διήρκησε 2 σχολικές ώρες για κάθε τµήµα 

σε χρονικό διάστηµα τριών εβδοµάδων κατά τον µηνά Μάιο του 2012. Κατά την 

είσοδο στο τµήµα η εξετάστρια παρείχε πληροφορίες για  το σκοπό της έρευνας και 

στη συνεχεία  διευκρινήσεις σχετικές µε τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ,ενώ 

ήταν συνεχώς στη διάθεση των µαθητών για τυχόν απορίες που προέκυπταν έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη κατά την 

συµπλήρωση. Η εξετάστρια εξήγησε ότι η συµπλήρωση ήταν οικειοθελής και 

ενθάρρυνε τους συµµετέχοντες να είναι ειλικρινής στις απαντήσεις τους καθώς είχε 

εξασφαλίσει η ανωνυµία τους. Η διαδικασία κύλησε οµαλά καθώς οι πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων αλλά και οι καθηγητές  συνεργάστηκαν για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα. 

 

Αποτελέσµατα 

 Σκοπός της έρευνας ήταν να παρουσιαστεί η συµπεριφορά και οι πεποιθήσεις 

των εφήβων σχετικά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και η επάρκεια των 

γνώσεων τους γι αυτές. Συγκεκριµένα διερευνάται η χρήση του κινητού τηλεφώνου, 

του υπολογιστή, του διαδικτύου και η  πιθανή εξάρτηση . Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε 

επίσης σε   πληροφορίες σχετικές µε τη συµπεριφορά των γονιών απέναντι στην 

χρήση των συγκεκριµένων µέσων τεχνολογίας από τα παιδιά τους. ∆εν παραλείπεται 

παράλληλα να εξεταστεί το φλέγον θέµα την ηλεκτρονικής αλλά και της 

παραδοσιακής παρενόχλησης (παρενόχληση εντός του σχολικού χώρου). 

Συγκεκριµένα αναζητούνται θύµατα και θύτες ανάµεσα στους µαθητές και στις δυο 
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µορφές παρενόχλησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα 

ανά  θεµατική ενότητα. 

 

Ενότητα 4.1 Κινητό τηλέφωνο 

4.1.1 Κατοχή κινητού τηλεφώνου 

 Όπως είναι γνωστό στις µέρες µας το µεγαλύτερο ποσοστό του ανήλικου 

πληθυσµού έχει στη κατοχή του τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως θα γίνει 

φανερό παρακάτω από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας,  αυτή  η εισβολή του 

κινητού στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου επεκτείνεται όλο και σε µικρότερες 

ηλικίες. Στο συγκεκριµένο σχολείο ο µέσος όρος έναρξης της κατοχής του είναι τα 

10,9  έτη, ενώ οι µαθητές 1ης τάξης γυµνασίου έχουν αλλάξει ήδη κατά µέσο όρο 

δύο συσκευές τηλεφώνου. Το συνολικό ποσοστό των εφήβων  που έχουν κινητό  

στο συγκεκριµένο γυµνάσιο είναι 92,3%.  

 

Σχήµα 1: Κατοχή κινητού τηλεφώνου 

 

 

4.1.2 Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου 

 Απόδειξη ότι το κινητό πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

καθηµερινότητας µεγάλης µερίδας τον νέων 12 µε 15 ετών είναι ότι, συµφώνα µε τις 

απαντήσεις των συµµετεχόντων το 47.8% των µαθητών δήλωσε ότι χρησιµοποιεί 

το κινητό σε καθηµερινή βάση, το 35,3%  αρκετά συχνά και µόνο το 16,9% όταν το 

είχαν πραγµατικά ανάγκη. 
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Σχήµα 2: Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου 

 

 

4.1.3 Συνηθέστερες δραστηριότητες µε κινητό τηλέφωνο 

 Το γεγονός ότι ένα µικρό ποσοστό των νέων έχει στην κατοχή του κινητό 

µόνο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πιθανώς οφείλεται στο ότι τα κινητά είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικά, λόγω των υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν άµεσα, να στέλνουν µηνύµατα, να ακούν µουσική 

ακόµα και να σερφάρουν στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγµή. Αναζητώντας τις 

δηµοφιλέστερες από αυτές τις δραστηριότητες, οι µαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν 

ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι χρήσης του κινητού τηλεφώνου και πιο συγκεκριµένα µε 

ποια συχνότητα επιδίδονταν σε κάθε δραστηριότητα από αυτές  χωριστά. Όπως 

φανερώνουν τα αποτελέσµατα ο κύριος λόγος χρήσης του κινητού από τους νέους 

είναι η ακρόαση µουσικής σε ποσοστό 41,5 %. Το 14,1 % των νέων δήλωσαν ότι 

κυρίως επικοινωνήσουν µε τους γονείς τους , το 20,4 % τηλεφωνική επικοινωνία 

µε φίλους , 17,3% αποστολή sums, το 17 %  σερφάρουν στο διαδίκτυο και το 7,2% 

βλέπουν video clip. 
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Σχήµα 3: Λόγοι χρήσης κινητού τηλέφωνου 
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Ενότητα 4.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 ∆ιερευνώντας τη συµπεριφορά και τις πεποιθήσεις των εφήβων σχετικά µε τις 

νέες τεχνολογίες δεν θα µπορούσαν να παραλειφθούν από την ερευνά  πληροφορίες 

για την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κατά την συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου δεν βρέθηκε κάποιος µαθητής ο οποίος να δήλωσε ότι δεν υπάρχει 

υπολογιστής στο σπίτι του. Το  69% δήλωσε ότι  έχουν στην κατοχή τους δικό 

τους προσωπικό υπολογιστή µε µέσο όρο για τον καιρό που συµβαίνει αυτό τα 2  

έτη για την Ά και τα 3 για την Β’ και την Γ’ τάξη.  

 

Σχήµα 4: Κατοχή προσωπικού υπολογιστή 

 

 

Το 83,9% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι υπάρχει άλλος υπολογιστής στο σπίτι 

τους ανεξάρτητα αν έχουν οι ίδιοι προσωπικό υπολογιστή. Σε ποσοστό 63,5% αυτός 

ο υπολογιστής ήταν κοινόχρηστος. Στο 13,9% των περιπτώσεων  δήλωσαν ότι 

ανήκε σε γονείς , 16,3 % στη µητέρα, 4,3% στον πατερά . 
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Σχήµα 6: Ύπαρξη άλλου υπολογιστή στο σπίτι ανεξάρτητα αν υπάρχει και 

προσωπικός υπολογιστής 

 

4.2.1. Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και τρόπος απόκτησής της 

Στην ερώτηση Ποσό καλά γνωρίζεις να χρησιµοποιείς έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή? 

Το 57,8% των συµµετεχόντων υποστήριξε ότι µπορεί να τον χρησιµοποιεί µόνο 

του ενώ το 39,3% ότι γνωρίζει πολύ καλά και µπορεί να δείξει και σε άλλους. 

Ένα πολύ µικρό ποσοστό 2,2% υποστήριξε ότι χρειάζεται βοήθεια κατά την χρήση 

του. Τα αποτελέσµατα και για τις τρεις τάξεις βρίσκονται στο σχήµα 7. 
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Σχήµα 7: Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

 

 Πιο αναλυτικά για κάθε τάξη ξεχωριστά το 64,7 % των µαθητών της Α 

δηλώνουν ότι µπορούν να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή µονοί τους και το 34,5% 

ότι είναι εξπέρ και µπορούν και δείξουν σε  άλλους. Τα αποτελέσµατα για την Β τάξη 

για τις ίδιες δηλώσεις είναι 52,9% και 43,5 % αντίστοιχα ενώ για την Γ είναι 57,1% 

και 38,8%.    
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Σχήµα 8: Γνώσεις χρήσης υπολογιστή ανά τάξη 

 

 

 

4.2.1.1 Πηγή γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 Στην εποµένη  ερώτηση οι συµµετέχοντες καλούνται να δηλώσουν ποια ήταν 

η πηγή γνώσης τους για την χρήση του υπολογιστή: αν ήταν προϊόν παρακολούθησης 

µαθηµάτων από καταρτισµένο προσωπικό, αν έµαθαν από κάποιο φίλο ή αν 

αρκούνται σε άπλες εµπειρικές γνώσεις. Το 72,2% των νέων δήλωσε ότι έµαθαν 

µονοί τους ενώ µόλις το 7,7 % έχει παρακολουθήσει κάποια µαθήµατα. 
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Σχήµα 9: Πηγή γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

 Το γεγονός ότι τόσο µεγάλο ποσοστό των συµµετεχόντων ( 72,2%)δήλωσε ότι 

έµαθε  να χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή  µόνο του κάνει κάποιον να 

αναρωτηθεί για το αν οι νέοι σήµερα είναι σε θέση να  γνωρίζουν να χρησιµοποιούν 

σωστά το συγκεκριµένο µέσω τεχνολογίας . Αποθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι 

µόλις το 7,7% έχει παρακολουθήσει σχετικά µαθήµατα από καταρτισµένο προσωπικό 

πράγµα που σηµαίνει ότι, εκείνοι θα έχουν την απαραίτητη επάρκεια γνώσης. Για  

την διερεύνηση του συγκεκριµένου φαινοµένου θα παρουσιαστούν στη συνέχεια 

αποτελέσµατα από ειδική οµάδα ερωτήσεων που ακολούθησε και εξετάζει την 

επάρκεια γνώσεων σε θέµατα χρήσης υπολογιστή αλλά και διαδικτύου. 

 

4.2.2 Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 Στην ερώτηση για συγκεκριµένη συχνότητα χρήσης  ηλεκτρονικού υπολογιστή . 

Το 83,5%  απάντησε σχεδόν κάθε µέρα , το 9,5% τουλάχιστον 4 φορές το µηνά , 

ενώ µόνο το 2,9% απάντησε σπάνια. Όπως παρατηρείται το σχήµα 9 υπάρχει 

σταδιακή αύξηση του χρόνου που ξοδεύουν οι µαθητές γυµνασίου στη χρήση 

υπολογιστή. Το ποσοστό που κάνει σχεδόν καθηµερινή χρήση από 74,1% στην 

πρώτη τάξη αυξάνεται στο 83,5 % στη δευτέρα και στο 89,9% στην Τρίτη. 

 

 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 83 
 

Σχήµα 10: ∆ιαφορές στη συχνότητα χρήσης ανά τάξη 

 

 

4.2.3 Λόγοι χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 Η συχνότητα µε την οποία χρησιµοποιούν η νέοι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

καθιστά απαραίτητη την διερεύνηση των δραστηριοτήτων στις οποίες  προτιµούν 

επιδίδονται. Όπως γίνεται φανερό από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων η 

πλειοψηφία προτίµα να σερφάρει στο διαδίκτυο σε ποσοστό 63,5 %.  το παίξιµο 

παιχνιδιών παρατηρείται σε ποσοστό 10,3 % , το 2,9 % τον χρησιµοποιεί  κυρίως για 

την παρακολούθηση κάποιας ταινίας , ενώ ένα 6% επειδή δεν έχουν κάτι καλύτερο να 

κάνουν. Οι σχολικές εργασίες ως κυριότερος  λόγος χρήσης του υπολογιστή 

παρουσιάζονται σε ποσοστό 11,3 % .  
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Σχήµα11: Λόγοι χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

  

Κάνοντας µια απόπειρα να κατηγοριοποιήσουµε τους λόγους χρήσης παρατηρούµε 

ότι προσανατολίζονται κυρίως σε δραστηριότητες διασκέδασης όπως είναι η χρήση 

του διαδικτύου και το παίξιµο παιχνιδιών. Μικρότερο ποσοστό κατέχει η συγγραφή 

κάποιας σχολικής εργασίας πράγµα που έρχεται σε αντίθεση µε τις ενέργειες  από το 

υπουργείο Παιδείας το οποίο τα τελευταία χρόνια να ενθαρρύνει την χρήση του 

υπολογιστή κατά τις σχολικές δραστηριότητες χορηγώντας χρήµατα στους κηδεµόνες  

δικαιούχων µαθητών για την αγορά φορητού υπολογιστή.  
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Ενότητα 4.3 ∆ιαδίκτυο 

4.3.1 Συχνότητα χρήσης ∆ιαδικτύου 

 Συµφώνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων το 36,2% ξοδεύει 2 ώρες 

κατά µέσω ορό ηµερησίως στην χρήση του διαδικτύου, ενώ το 22,8 ξοδεύει 3 

ώρες . Υπήρξε επίσης ερώτηση  για τις προτιµώµενες ώρες χρήσης διαδικτύου µέσα 

στην εβδοµάδα η όποια χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες : Καθηµερινές , Σάββατο, 

Κυριακή. 

 Ποιο συγκεκριµένα οι προτιµώµενες ώρες χρήσης τις καθηµερινές είναι: 

15:00-16:00 σε ποσοστό 20,1%, 21:00-22:00 σε ποσοστό 20,8 % και 19:00-20:00 σε 

ποσοστό 16,7% . Στον πινάκα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα   αναλυτικά: 

 

Πινάκας 3: Προτιµώµενες ώρες χρήσης διαδικτύου τις καθηµερινές 

  

1400-1500 12,3% 

1500-1600 20,1% 

1600-1700 7,3% 

1700-1800 13,8% 

1900-2000 16,7% 

2100-2200 20,8% 

2300-2400 7,5% 

2400 1,5% 

 

Σαββατοκύριακο  

Τα Σάββατα οι προτιµώµενες ώρες είναι 10:00 -11:00 , 11:00 µε 12:00, 12:00-13:00,    

15:00 -16:00 και 16:00-17:00 ενώ το 7% χρησιµοποιούν τον υπολογιστή µετά τις 

24:00. Τις Κυριακές οι προτιµώµενες ώρες είναι 11:00 µε 12:00, 15:00 -16:00, 16:00-

17:00, 20:00-21:00  και 21:00 µε 22:00 ενώ το 1,9 % των µαθητών µένουν στο 

διαδίκτυο µετά τις 12:00µµ 

 

 

 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 86 
 

Σχήµα 12: Μαθητές που το χρησιµοποιούν µετά τις 24:00 

 

 

Όπως παρουσιάζει το σχήµα 12 το 2,9 % των µαθητών παραµένει στο διαδίκτυο µετά 

τις 12 το βράδυ τις καθηµερινές. Τα Σάββατα το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 7% 

πιθανότατα επειδή δεν χρειάζεται να ξυπνήσουν νωρίς ώστε πάνε στο σχολείο την 

εποµένη ηµέρα. Κατά την Κυριακή το  ποσοστό των εφήβων που µένουν ξύπνοι 

σερφάροντας στο διαδίκτυο µειώνεται και πάλι στο 1,9 %. Όπως παρατηρείται, οι 

χρήστες που παραµένουν µετά τις 12 στο διαδίκτυο τις καθηµερινές αλλά και το 

σαββατοκύριακο είναι αρκετά µικρός. 

 

4.3.2 Αγαπηµένες δραστηριότητες στο ∆ιαδίκτυο 

 Στην εποµένη  ερώτηση οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν  ποιες είναι 

οι αγαπηµένες τους δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Η επικοινωνία µε τους 

συµµαθητές δηλώθηκε ως αγαπηµένη δραστηριότητα σε ποσοστό 44,1% . 

ακολουθούν το παίξιµο παιχνιδιών on line µε ποσοστό 19,4% και το σερφάρισα 

για να ψάξουν διάφορα θέµατα ή για να µάθουν καινούργια θέµατα µε ποσοστό 

18,9%. Όπως και  στην ερώτηση για τους λόγους που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή  

έτσι και σε αυτή την περίπτωση τα µαθήµατα για το σπίτι συγκέντρωσαν πολύ 

µικρό ποσοστό 5,3% ως αγαπηµένη δραστηριότητα στο διαδίκτυο. 
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Σχήµα 13: Αγαπηµένες  δραστηριότητες στο ιντερνέτ 

 

 

4.3.3 Θέµατα ενδιαφέροντος 

 Για να διερευνηθεί µε µεγαλύτερη σαφήνεια το τι ενδιαφέρει τους νέους κατά 

την χρήση του διαδικτύου ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να δηλώσουν την 

προτίµηση τους σχετικά µε δυο κατηγορίες θεµάτων  : θέµατα σχετικά µε 

διασκέδαση(  µουσική, αθλήµατα/ σπορ, αυτοκίνητα, ενδυµασία, σταρ, ηλεκτρονικά 

και διαδικτυακά παιχνίδια, ταινίες και κινηµατογράφος, τεχνολογικά θέµατα και 

ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχοµένου) και θέµατα σχετικά µε παιδεία και 

επικαιρότητα( βιβλία, αναγνώσµατα, σχολικά θέµατα, οικονοµικά , πολιτικά 

περιβάλλον , φύση, τεχνολογία και επίκαιρη ειδησιογραφία.). Τα αποτελέσµατα  

ανέδειξαν τη µουσική ως το δηµοφιλέστερο θέµα στο διαδίκτυο καθώς το 50,8 % 

των παιδιών δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει παρά πολύ. Ακολουθούν τα αθλήµατα µε 

ποσοστό 18,2%, τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια µε ποσοστό   18,5% 

και οι ταινίες και ο κινηµατογράφος µε ποσοστό 12%. Το σχήµα 14 παρουσιάζει 

αναλυτικά τα αποτελέσµατα για όλες τις κατηγορίες. 

 

 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 88 
 

Σχήµα 14: Θέµατα ενδιαφέροντος 

 

 

 Σε µια πιο λεπτοµερή ανάλυση των απαντήσεων εξετάζοντας ποια είναι τα 

σηµαντικότερα θέµατα ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο ανά τάξη παρατηρείται  ότι η 

µουσική για την Ά τάξη  βρίσκεται στο 41,3 % για την Β’ αυξάνεται στο 56,5% και 

για την Γ’ µειώνεται ελαφρώς στο 52,7%. Τα αθλήµατα για την Ά τάξη 

συγκεντρώνουν ποσοστό 17,2 % για τη Β  15,9 % και για την Γ τάξη 20,8%. Τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια συγκεντρώνουν επίσης σηµαντικό ενδιαφέρον µε ποσοστό 

19,8% για την Ά τάξη ,  µειώνεται στο 16,6% για την Β’ και αυξάνεται ξανά στο 19% 

για την Γ’ τάξη. Τα σχολικά θέµατα συγκεντρώνουν πολύ  µικρότερο ποσοστό 

ενδιαφέροντος µε 12% για την Ά τάξη το όποιο συνεχώς µειώνεται σε 5% για 

την Β’ και καταλήγει στο  µόλις 3,7% για την Γ’ τάξη. Τα ποσοστά αυτά 

επιβεβαιώνουν για άλλη µια φορά ότι ο υπολογιστής και το διαδίκτυο  

χρησιµοποιείται  σε πολύ µικρό ποσοστό από τους νέους  για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. 
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Σχήµα 15: Τα σηµαντικότερα θέµατα ενδιαφέροντος ανά τάξη 

 

 

4.3.4 ∆ηµοφιλέστεροι διαδικτυακοί τόποι 

 Οι  διαδικτυακοί τόποι µε την µεγαλύτερη επισκεψιµότητα  από τους νέους 

είναι το YouTube µε ποσοστό 89,4% και το facebook µε 86,5%. Σηµαντικά 

ποσοστά συγκεντρώνουν επίσης τα  διαδικτυακά παιχνίδια µε 49,6% αλλά και το 

Google µε ποσοστό 51,2%. Μικρότερη αλλά αξιοσηµείωτη επισκεψιµότητα 

παρατηρείται σε ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχοµένου 12,7% και αθλητικές  

ιστοσελίδες 12,5%. 
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Σχήµα 16: ∆ηµοφιλέστεροι διαδικτυακοί τόποι 

 

4.3.5 Τόποι κοινωνικής δικτύωσης 

 Το 89,2% των µαθητών δήλωσαν ότι έχουν  προφίλ σε κάποιο τόπο 

κοινωνικής δικτύωσης. Ως  δηµοφιλέστερο  εµφανίζεται το facebook µε ποσοστό 

85,4%  και ακολουθούν το msn µε ποσοστό 27,3% , το email  µε ποσοστό 15,3% , το 

Skype µε ποσοστό 13,9 % και το twitter µε ποσοστό 11%. 

Σχήµα17: Προφίλ σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης 
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 Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν την γενική αίσθηση ότι τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης έχουν γίνει µέρος της καθηµερινότητας των νέων. Όπως και στην 

περίπτωση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου η αµεσότητα που προσφέρουν τα 

ΜΚ∆ εξηγεί την απήχηση  τους στους νέους. Στις ιστοσελίδες αυτές οι νέοι έχουν τη 

δυνατότητα να συζητούν για τα ενδιαφέροντα τους  , να ανταλλάσουν απόψεις, να 

γνωρίζουν νέα άτοµα και πολλά αλλά. Οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι από τέτοιες 

δραστηριότητες ( παρενόχληση , κλοπή ταυτότητας ) µπορούν σε µειωθούν 

σηµαντικά όταν οι νέοι έχουν γνώση των κανόνων ασφάλειας καθώς και  ικανότητα 

αναγνώρισης των κινδύνων αυτών.  

 

4.3.6 Κανόνες ασφαλείας  

 Καθώς τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα το διαδίκτυο υπάρχει 

σε τέτοιο βαθµό στη ζωή των νέων κρίνεται απαραίτητο να εξεταστεί το αν οι έφηβοι 

12-15 ετών γνωρίζουν τους στοιχειώδεις κανόνες  ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση 

να προστατευτούν έναντι πιθανών κινδύνων. Το 88,5%  δήλωσε ότι έχει κάποια 

σχετική γνώση πάνω στο θέµα. 

 

4.3.6.1 Πηγή γνώσεων κανόνων ασφαλείας  

 Σηµαντικό κρίνεται και το να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον όποιο αποκτήθηκε 

η γνώση για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου  από τους νέους. Είναι 

αυτή προϊόν συστηµατικής διδασκαλίας από εξειδικευµένο άτοµο σε τέτοια θέµατα , 

είχαν οι γονείς αντίστοιχες γνώσεις τις οποίες φρόντισαν να µεταφέρουν στα παιδιά ή η 

πηγή εντοπίζεται σε καθαρή εµπειρική γνώση;  Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 

20,6% των εφήβων ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν πώς να προστατευτούν 

βασιζόµενα σε γνώση που απέκτησαν µονοί τους , 24,5%   έµαθαν από τους 

γονείς  τους και το 33,1% διδαχτήκαν στο σχολειό. Μόλις  το 1,6 % έχει 

παρακολουθήσει µαθήµατα σε φροντιστήριο. 
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Σχήµα 18: Ποιος σου έµαθε κανόνες ασφάλειας ; 

 

 Ενθαρρυντικό κρίνεται το γεγονός ότι στην περίπτωση του συγκεκριµένου 

σχολείου έχει υπάρξει µέριµνα ώστε να ενηµερωθούν οι νέοι για τους κανόνες 

ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Αρκετοί γονείς επίσης έχουν φροντίσει να 

ενηµερώσουν τα παιδιά τους για ανάλογα θέµατα. Από την άλλη δεν µπορούµε να 

αγνοήσουµε το ποσοστό των συµµετεχόντων που είτε δήλωσαν ότι έµαθαν µονοί 

τους είτε ότι γνωρίζουν τους κανόνες χωρίς να τους έχει ενηµερώσει για αυτούς  

κάποιος.  

 

4.3.6.2 Απενεργοποίηση φίλτρων 

Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν πώς να απενεργοποιούν φίλτρα ασφαλείας το 

46,3% απάντησε θετικά. Από αυτούς το 61,4% ήταν αγόρια και το 38,5% 

κορίτσια. Από αποδεικνύει ότι τα αγόρια έχουν καλύτερη γνώση σχετικά µε πιο 

εξειδικευµένα θέµατα που αφορούν  τη χρήση υπολογιστή.  

Σχήµα 19: Απενεργοποίηση φίλτρων ασφάλειας διαφορές  ανά φύλο 
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Ενότητα 4.4 Γνωρίζεις τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση; 

 Οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν γνωρίζουν τι είναι ηλεκτρονική 

παρενόχληση. Το 53,76% απάντησε θετικά. ∆υστυχώς η επόµενη ερώτηση στην 

οποία έπρεπε να περιγράψουν µε δικά τους λόγια τι είναι η ηλεκτρονική 

παρενόχληση έκανε φανερό ότι η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Μόνο το 

23,35% από αυτούς επέδειξαν επαρκή γνώση πάνω στο θέµα.  

 Για την ευκολότερη ταξινόµηση τους οι απαντήσεις τοποθετηθήκαν σε 

τέσσερις κατηγορίες που δήλωναν: είτε επαρκή γνώση, είτε µερική γνώση, είτε  ήταν 

γενικές / εσφαλµένες και τέλος αυτές που δήλωναν πλήρη άγνοια ή δεν υπήρχε 

απόκριση. Πιο αναλυτικά οι απαντήσεις έδειξαν ότι 

� Επαρκή γνώση είχαν 96 µαθητές, από τους 411 ποσοστό που αντιστοιχεί στο 

23,35% 

� Μερική γνώση είχαν 89 από τους 411 ποσοστό 21,65% 

� Γενικές / εσφαλµένες αποκρίσεις είχαν 11 από τους 411 ποσοστό 2,67 

� Πλήρη άγνοια ή µη απόκριση  είχαν  215 από τους 411 ποσοστό 52,31% 

� Από αυτούς οι 90 δήλωσαν ότι δεν ήξεραν την απάντηση ποσοστό 41,86 %της 

κατηγορίας , και ποσοστό 21,89 % επί του συνόλου τον ερωτηθέντων 

� Οι  υπόλοιποι 125 της κατηγορίας αποκρίθηκαν θετικά αλλά δεν έδωσαν 

κάποια απάντηση , ποσοστό 58 % της κατηγορίας και 30,41 % επί του 

συνόλου  

                        Σχήµα 20: Γνωρίζεις τι είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση; 
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Ενότητα 4.5 Επάρκεια γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και ∆ιαδικτύου 

 Μετά την παρουσίαση  των παραπάνω στοιχείων κρίνεται σκόπιµο να 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα των  ερωτήσεων  για διερεύνηση των πραγµατικών 

γνώσεων των συµµετεχόντων για την χρήση του υπολογιστή αλλά και του 

διαδικτύου. ∆όθηκαν 40 ερωτήσεις  διαβαθµισµένης δυσκολίας οι οποίες ήταν 

σχετικές µε τη χρήση υπολογιστών καθώς και γνώσεις για χρήση και ασφάλεια στο 

ιντερνέτ. Συµφώνα µε την παρούσα έρευνα η  επάρκεια των γνώσεων των µαθητών 

και των τριών  τάξεων  σε θέµατα σχετικά µε τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, την ασφάλεια και τη χρήση του ιντερνέτ αυξάνεται προοδευτικά καθώς 

αυξάνεται η ηλικία. Συγκεκριµένα απαντήθηκε σωστά το 57,4%  των ερωτήσεων από 

το γενικό σύνολο. Πιο αναλυτικά ανά τάξη το ποσοστό των σωστών απαντήσεων 

ανέρχεται στο 54,3 % για την Α τάξη και σταδιακά αυξάνεται στο 57,6% για την Β 

και στο 59,4% για την Γ τάξη.  

 

 

Σχήµα 21: Σωστές  απαντήσεις σε ερωτήσεις για γνώση χρήσης υπολογιστών-

ίντερνετ 
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Το επίπεδο γνώσεων των µαθητών του συγκεκριµένου σχολείου θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί σχετικά καλό καθώς  και οι τρεις τάξεις  απάντησαν σωστά σε πάνω 

από τις µισές ερωτήσεις. Από την άλλη, πολλοί υποστηρίζουν ότι ζούµε στην  εποχή 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας όπου η  κατοχή όσο το δυνατόν καλύτερων  γνώσεων και 

δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ισότιµη 

συµµετοχή όλων,  σε επιχειρηµατικές και παραγωγικές διαδικασίες. Η πολλή καλή γνώση 

χρήσης Η/Υ αποτελεί απαραίτητο εφόδιο σταδιοδροµίας για κάθε άτοµο που θέλει να 

συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις της σηµερινής εποχής . Γεννούνται λοιπόν απορίες  αν σε 

µια τέτοια εποχή είναι επαρκείς οι ‘’ σχετικά καλές’’ γνώσεις αυτών των νέων  και αν 

τώρα , σε αυτή την ηλικία, είναι ο καιρός για να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και να 

αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση σε αυτό τον τοµέα.  
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Ενότητα 4.6 Ενδείξεις για πιθανό εθισµό στο ∆ιαδίκτυο 

 Κατά την συµπλήρωση του ερωτηµατολόγιου οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε µια ειδική ενότητα ερωτήσεων, η όποια είχε ως στόχο την διαπίστωση 

πιθανής εξάρτησης από το διαδίκτυο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ερωτήσεις µε τα 

σηµαντικότερα αποτελέσµατα: 

Α. ποσό συχνά παραµελείς άλλες δραστηριότητες για να είσαι  περισσότερο στο 

διαδίκτυο; Το 36,9 %  απάντησε ότι το κάνει συχνά, το 23,7% το κάνει 

περιστασιακά  και ένα µικρό ποσοστό 9,6% το κάνει πάντα.   

Σχήµα 22: 

 

 

Β. ποσό συχνά λες στον εαυτό σου ας µείνω για λίγο, δύο λεπτά ακόµη όταν είσαι  on 

line? Το 31,4% δήλωσε συχνά , το 14,9% περιστασιακά και το 12,9% πάντα. 

                                                               Σχήµα 23: 
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Γ) ποσό συχνά προσπαθείς να περιορίσεις το χρόνο που είσαι στο διαδίκτυο και 

αποτυγχάνεις να τα καταφέρεις ( έστω και για λίγο);Το 15,3% απάντησε ότι 

αποτυγχάνει συχνά, το 16,3% περιστασιακά ενώ το 5%  πάντα. 

Σχήµα 24: 

 

 

∆) Ποσό συχνά νιώθεις ανυποµονησία για να χρησιµοποιήσεις το διαδίκτυο; Το 23,3% 

απάντησε συχνά, το 20,1 περιστασιακά και το 6% πάντα. 

Σχήµα 25: 
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Ε) Πόσο συχνά διώχνεις από το µυαλό δυσάρεστες σκέψεις µε το να χρησιµοποιείς το 

διαδίκτυο; Το 21,8.% των µαθητών απάντησαν συχνά το 16,3% περιστασιακά και το 

9,6% πάντα.  

Σχήµα 26: 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ενδείξεις για 

πιθανή εξάρτηση συµµετεχόντων από τη χρήση του διαδικτύου. Τα ποσοστά εκείνων 

που εµφανίζονται να απαντάνε θετικά δηλώνοντας, συχνά ή πάντα ,στις παραπάνω 

ερωτήσεις θεωρούνται αρκετά  σηµαντικά. Όπως φαίνεται πολλοί νέοι αδυνατούν 

αρκετές φορές να ελέγξουν τον χρόνο που ξοδεύουν στο διαδίκτυο µε αποτέλεσµα να 

παραµελούν άλλες σηµαντικές δραστηριότητες. Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι το 

διαδίκτυο φαίνεται να ασκεί επιρροή ακόµη και στη διάθεση των νέων καθώς πολλοί   

όχι µόνο νιώθουν ανυποµονησία για να το χρησιµοποιήσουν  αλλά το χρησιµοποιούν 

και ως µέσω για να διώξουν δυσάρεστες σκέψεις. 

 

 

 

 

 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 99 
 

Ενότητα 4.7 Γονείς και ηλεκτρονικός υπολογιστής - ∆ιαδίκτυο 

 Κρίνεται σηµαντικό να διερευνηθεί και η γενικότερη συµπεριφορά και γνώση 

των γονιών των συµµετεχόντων έτσι ώστε να σκιαγραφηθεί το πλαίσιο µέσα στο 

όποιο οι νέοι κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών και αν υπάρχει µεριµνά από το 

σπίτι ώστε να µειωθούν όσο το δυνατόν πιθανοί κίνδυνοι από την χρήση του. 

 Αρχικά οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για τις γνώσεις που έχουν οι γονείς τους 

σχετικά µε τους υπολογιστές. Το 7% δήλωσε ότι δεν έχουν καθόλου γνώσεις , το 

58,3% ότι γνωρίζουν ελάχιστα και το 31,9% ότι έχουν πολύ καλές γνώσεις. 

 

Σχήµα 27: Γνώσεις γονιών για  υπολογιστές 

 

 To ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των γονέων γνωρίζουν ελάχιστα για τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές δηµιουργεί απορίες σχετικά µε το αν τελικά είναι σε θέση 

να γνωρίζουν ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αφυπνίσουν τα παιδιά 

απέναντι στους πιθανούς κίνδυνους που κρύβει το διαδίκτυο. Ακόµη περισσότερο, 

πιθανόν είναι  ότι ούτε οι ίδιοι να είναι σε θέση να τους  αναγνωρίσουν καθώς αυτοί 

οι κίνδυνοι µπορούν να πάρουν πολλές µορφές( ιοί, spam, κλοπή ταυτότητας κ.α.). 

 

4.7.1 Επίβλεψη 

 Σχετικά µε το γεγονός αν υπάρχει επίβλεψη από  τους γονείς των  

συµµετεχόντων ή αν έχουν την ελευθερία να κάνουν ότι θέλουν κατά την παραµονή 

τους στο διαδίκτυο  το 80,3% απάντησε ότι είναι µονοί τους, το 17%  ότι επιτηρούν 

οι γονείς και ένα 1,2% ότι είναι µε φίλους.  
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Σχήµα 28: Επίβλεψη διαφορές ανά φύλο τάξη 

 

 

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 80% των εφήβων είναι µόνοι τους κατά τη 

παραµονή τους στο διαδίκτυο εκτεθειµένοι σε κάθε πιθανό κίνδυνο . Αυτό σε 

συνδυασµό µε το ότι πολλοί γονείς δεν έχουν ανάλογες γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ( 58% ελάχιστα, 7% καθόλου) φαίνεται να αφήνει µεγάλο εφήβων αυτής 

της ευαίσθητης ηλικιακής οµάδας µόνα σε περίπτωση που  έρθουν σε επαφή µε 

άτοµα τα οποία έχουν σκοπό να τους βλάψουν . 

 

4.7.2 Ενηµέρωση γονέων για δραστηριότητες στο ∆ιαδίκτυο 

 Στην ερώτηση ποσό συχνά συζητάς µε τους γονείς σου τι κάνεις στο διαδίκτυο/ 

online; Το 22,1 % των µαθητών δήλωσαν καθόλου, το 52% δήλωσαν ελάχιστα 

και το 24% πολύ συχνά. 
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Σχηµα29: Συζήτηση µε γονείς για δραστηριότητες στο διαδίκτυο 

 

 

Μόνο το 24%  των νέων συζητάει το τι κάνει στο διαδίκτυο µε τους γονείς του. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο συνδυασµός των φτωχών γνώσεων των γονέων , η µη 

επιτήρηση και η µη κοινοποίηση των δραστηριοτήτων  των εφήβων στους γονείς 

είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο έρχονται η νέοι σε επαφή µε αυτό. 
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Ενότητα 4.8 Εµπειρίες στο ∆ιαδίκτυο 

 Καθώς το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της 

καθηµερινότητας όλο και περισσότερα  στοιχεία συνηγορούν ότι πρέπει να 

επικεντρώσουµε την προσοχή µας στο φαινόµενο της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, 

το οποίο  όπως διαφαίνεται από διεθνή στοιχειά  παίρνει όλο και µεγαλύτερες 

διαστάσεις και απειλεί ακόµα και την ζωή, σε  κάποιες περιπτώσεις των νέων. Γι 

αυτούς τους λόγους υπάρχει ξεχωριστή ενότητα στο ερωτηµατολόγιο η οποία 

εξετάζει το φαινόµενο αυτό. Πιο συγκεκριµένα οι συµµετέχοντες καλούνται να 

δηλώσουν  αν έχουν υπάρξει, είτε θύµατα είτε θύτες  αλλά και τη συχνότητα που ( 1 

φορά , 2-3 φορές και 5 ή περισσότερες ) που συµβαίνει αυτό. 

 

Αποτελέσµατα διαδικτυακής παρενόχλησης 

Στη συγκεκριµένη ενότητα οι µαθητές απάντησαν σε δυο οµάδες ερωτήσεων σχετικά 

µε το αν έχουν υπάρξει θύµατα ή θύτες κατά την χρήση του διαδικτύου. Παρακάτω 

παρουσιάζονται τα  σχετικά αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία χωρισµένα ανά τάξη 

και φύλο. Τα αποτελέσµατα παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά µε τη συχνότητα 

παρενόχλησης έτσι ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχουν άτοµα που υπόκεινται σε 

συστηµατική παρενόχληση ή αν τα κρούσµατα είναι περιστασιακά. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα ενώ στη συνέχεια οι πινάκες που 

ακολουθούν παρουσιάζουν αναλυτικά τα ποσοστά θυµατοποίησης  σε κάθε ερώτηση 

που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συµµετέχοντες. 

 Σχετικά µε το αν οι συµµετέχοντες είχαν κάποια άσχηµη  εµπειρία φαίνεται οι 

µαθητές γυµνασίου βρίσκονται συχνά παρόντες σε διαδικτυακούς τσακωµούς. Το  

17% των αγοριών και το 28% των κοριτσιών  της Α , το 27% των αγοριών της και το 

19% κοριτσιών της Β  και τέλος το 20% των αγοριών και το 26% των κοριτσιών της 

Γ τάξης  είχαν µια φορά ανάλογη εµπειρία. Σηµαντικό ποσοστό 24% των κοριτσιών Γ 

Τάξης έχει λάβει ενοχλητικά  µηνύµατα και το 17% έχει φοβηθεί για της ασφάλεια 

του. Μικρότερα αλλά σηµαντικά ποσοστά εµφανίζουν τα κορίτσια Α τάξης στην ιδία 

κατηγορία µε το 13,3% να έχει λάβει ενοχλητικά µηνύµατα και 9% να έχει φοβηθεί 

για την ασφάλεια του µια φορά. Το 15,5 % των κοριτσιών της Α τάξης υποστηρίζει 

ότι κάποιος έχει δηµοσιεύσει βλαβερό υλικό για αυτές ενώ για την Γ τάξη το ποσοστό 

είναι 14%. Τα αγόρια αναφέρουν ότι έχουν λάβει ενοχλητικά µηνύµατα σε ποσοστό 

10% για την α τάξη , 12% για τη Β και 15% για τη Γ τάξη. Σχετικά µε το αν έχουν 
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προβεί οι ίδιοι σε κακόβουλες συµπεριφορές στο διαδίκτυο φαίνεται ότι το 10% των 

κοριτσιών της Α,  το 14 % της Β και το 9% της Γ έχουν προσποιηθεί ότι είναι κάποιο 

άλλο άτοµο µια φορά. Επίσης  Το 13% των κοριτσιών  Α τάξης , το 10% της Β  και 

το 13% της Γ έχει αποκλείσει κάποιο  άτοµο από διαδικτυακή οµάδα µία φορά , ενώ 

το 4% των κοριτσιών της Γ το έχει κάνει από 5 φορές ( συστηµατικά). Το  10% των 

κοριτσιών Γ  τάξης έχει στείλει κακόβουλα µηνύµατα ενώ το ίδιο ποσοστό έχει 

προκαλέσει online τσακωµό µε ενέργειες του. Τέλος το 16% των αγοριών Γ τάξης 

έχει αποκλείσει κάποιον από διαδικτυακή οµάδα. 
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Θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης  

 

Πίνακας 4: Αγόρια Θύµατα  ηλεκτρονικής παρενόχλησης –Α τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΦΟΒΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΒΛΑΒΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΩΝ 

 ΣΕ ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΚΛΟΠΗ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 84,29% 97,14% 88,57% 72,46% 90,00% 92,86% 95,65% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 10,00% 2,86% 7,14% 17,39% 8,57% 4,29% 4,35% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 5,71% 0,00% 4,29% 10,14% 1,43% 2,86% 0,00% 

5 ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 Πίνακας 5: Κορίτσια θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης –Α Τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΦΟΒΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΒΛΑΒΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΩΝ ΣΕ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΚΛΟΠΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 75,56% 91,11% 77,78% 57,78% 93,33% 93,33% 93,33% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 13,33% 8,89% 15,56% 28,89% 2,22% 4,44% 6,67% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 8,89% 0,00% 6,67% 11,11% 4,44% 2,22% 0,00% 

5 ΦΟΡΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΝΩ 
2,22% 0,00% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Όπως φαίνεται από τον πινάκα 4,  το 10% των αγοριών Α τάξης έχουν λάβει 

ενοχλητικά µηνύµατα µια φορά, ενώ ένα 5,71% 2-3φορές( περιστασιακά θύµατα). Το 

2,86% έχουν φοβηθεί για την ασφάλεια τους από τέτοια µηνύµατα µια φορά. Το 

7,14%  έχει παρενοχληθεί µία φορά από κάποιον που έστειλε ή δηµοσίευσε κάποιο 

σχόλιο ή βλαβερό υλικό , ενώ ένα 4,29%  το έχει υποστεί αυτό 2-3 φορές. Τα 

ποσοστά για παρουσία σε online τσακωµό αυξάνονται στο 17, 39% για αυτούς που 

τους έχει συµβεί µια φορά και στο 10,14% σε αυτούς που τους έχει συµβεί 2-3 φορές. 

Στο 8,57% των µαθητών έχει τύχει  µια φύρανα προσποιηθεί κάποιος ότι είναι εκείνοι 

ενώ στο 1,43% αυτό έχει συµβεί 2-3 φορές. σχετικά µε τη δηµοσίευση προσωπικών 

δεδοµένων χωρίς την έγκριση τους το 4,29% είχε τέτοια εµπειρία µια φορά και το 

2,86% 2-3 φορές. Ένα 4,35% .έχει αποκλειστεί µια φορά από διαδικτυακή οµάδα. 

 Τα  αντίστοιχα αποτελέσµατα για τα κορίτσια της ίδιας τάξης (πίνακας 5) 

παρουσιάζονται ελαφρώς αυξηµένα. Το 13,3% έχει λάβει ενοχλητικά µηνύµατα µία 

φορά, το 8,9% 2-3 φορές(περιστασιακά θύµατα) ενώ το 2,22% πάνω από 5 φορές 

(συστηµατικά θύµατα). Το 8,9% έχει φοβηθεί για την ασφάλεια του  από αυτά τα 

µηνύµατα. Για το 15,5% έχει τύχει να δηµοσιευτεί βλαβερό υλικό µια φορά και για το 

6,67% 2-3 φορές. Ένα µεγάλο ποσοστό 28,89% ήταν παρόν σε κάποιο  online 

τσακωµό µια φορά,  το 11,11%  ήταν παρόν 2-3 φορές, ενώ ένα 2,22% έχει βρεθεί 

πάνω από 5 φορές. Σχετικά µε το αν έχει τύχει κάποιος να προσποιηθεί ότι είναι 

εκείνες το 4,44% απάντησε θετικά για 2-3 φορές. Το 4,44% επίσης απάντησε  ότι 

κάποιος έχει δηµοσιεύσει προσωπικά µυστικά χωρίς την άδεια τους µια φορά. Τέλος 

το 6,67% έχει αποκλειστεί από κάποια διαδικτυακή οµάδα. Παρακάτω παρουσιάζεται 

µια περισσότερο λεπτοµερής ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά τάξη και φύλο.  
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Πίνακας 6: Αγόρια θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης- Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΦΟΒΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΒΛΑΒΕΡΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΩΝ ΣΕ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΚΛΟΠΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 77,97% 94,92% 79,66% 50,85% 83,05% 93,22% 94,92% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 11,86% 5,08% 13,56% 27,12% 11,86% 1,69% 1,69% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 10,17% 0,00% 6,78% 15,25% 5,08% 5,08% 3,39% 

5 ΦΟΡΕΣ  0,00% 0,00% 0,00% 6,78% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Πίνακας 7: Κορίτσια θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

(ΓΕΝΙΚΑ) 

ΦΟΒΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΒΛΑΒΕΡΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΩΝ ΣΕ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΚΛΟΠΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 75,95% 93,67% 83,54% 55,70% 89,87% 92,41% 91,14% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 15,19% 3,80% 7,59% 18,99% 8,86% 3,80% 6,33% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 7,59% 2,53% 7,59% 22,78% 0,00% 2,53% 1,27% 

5 ΦΟΡΕΣ 1,27% 0,00% 1,27% 2,53% 1,27% 1,27% 1,27% 
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 Τα ποσοστά ηλεκτρονικής παρενόχλησης για τα αγόρια θύµατα Β τάξης 

(πίνακας 6) παρουσιάζονται ελαφρώς αυξηµένα σε σχέση µε την  Α τάξη, σε όλες τις 

ερωτήσεις. Το 11,89% δήλωσε ότι έχει λάβει ενοχλητικά µηνύµατα µία φορά και το 

10,17% 2-3 φορές. Το 5% έχει αισθανθεί φόβο για την ασφάλεια του εξαιτίας αυτών 

των µηνυµάτων µία φορά. Στο 13,56%  έχει τύχει κάποιος να δηµοσιεύσει φήµες ή 

σχόλια βλαβερά για αυτούς µία φορά ενώ στο 6,78% έχει τύχει κάτι αντίστοιχο 2-3 

φορές. Μεγάλο ποσοστό που ανέρχεται στο 27, 12% ήταν παρόν σε κάποιον online 

τσακωµό µία φορά, το 15,75% 2-3 φορές, ενώ ένα 6,78% είχε τέτοιες εµπειρίες πάνω 

από 5 φορές. Το 11,89% δήλωσε ότι µία φορά είχαν αντιληφθεί ότι κάποιος είχε 

προσποιηθεί ότι είναι αυτοί , ενώ το 5% δήλωσε ότι αυτό έχει συµβεί 2-3 φορές . 

σχετικά µε την δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων χωρίς την άδεια τους το 5% 

δήλωσε ότι αυτό έχει συµβεί 2-3 φορές. Τέλος το 3,39% έχει αποκλεισθεί από κάποια 

διαδικτυακή οµάδα από άτοµα κακά προς αυτά. 

 Τα κορίτσια της Β τάξης (πίνακας 7) δήλωσαν ότι σε ποσοστό 15% έχουν 

λάβει  κακά / ενοχλητικά µηνύµατα µια φορά και  το 7,59% 2-3 φορές. Ο φόβος για 

την ασφάλεια τους από αυτά τα µηνύµατα εµφανίζεται σε µικρότερα ποσοστά 3,8%  

για µια φορά και 2,3% για 2-3 φορές. Το 7,5 % δήλωσε ότι ‘έχει τύχει κάποιος να 

δηµοσιεύσει βλαβερό υλικό για αυτούς µια φορά και το ίδιο ποσοστό εµφανίζεται και 

για 2-3 φορές , .ένα µικρό ποσοστό 1,27% έχει τέτοιες εµπειρίες συστηµατικά. Το 

22,78% είπε ότι ήταν παρόν σε κάποιο online, τσακωµό ενώ το 18,87% µια φορά.  

Σχετικά µε την κλοπή και χρήση προσωπικών στοιχείων το 8,86% απάντησε θετικά 

για µία φορά, ενώ το 1,27% πάνω από 5 φορές. Τέλος το 6,33% έχει αποκλεισθεί από 

οµάδα στο διαδίκτυο από άτοµα κακά προς αυτά. 
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Πίνακας 8: Αγόρια θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 

ΦΟΒΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΒΛΑΒΕΡΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΩΝ ΣΕ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΚΛΟΠΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 80,25% 92,59% 83,95% 58,02% 93,83% 85,19% 92,59% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 14,81% 7,41% 11,11% 19,75% 4,94% 12,35% 4,94% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 3,70% 0,00% 3,70% 19,75% 0,00% 1,23% 2,47% 

5 ΦΟΡΕΣ  1,23% 0,00% 1,23% 2,47% 1,23% 1,23% 0,00% 

 

 

 

Πίνακας 9: Κορίτσια θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 

ΦΟΒΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΒΛΑΒΕΡΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΩΝ ΣΕ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΚΛΟΠΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΑΠΌ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 62,34% 77,92% 76,62% 55,84% 90,91% 90,91% 96,10% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 24,68% 16,88% 14,29% 25,97% 7,79% 6,49% 1,30% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 10,39% 5,19% 7,79% 15,58% 1,30% 2,60% 1,30% 

5 ΦΟΡΕΣ  2,60% 0,00% 1,30% 2,60% 0,00% 0,00% 1,30% 
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 Το 14,8% των αγοριών τρίτης τάξης (πίνακας 8) έχει λάβει ενοχλητικά 

µηνύµατα µια φορά. Το 7,4% έχει αισθανθεί  φόβο για την ασφάλεια του από αυτά τα 

µηνύµατα. Το 11% έχει  εµπειρία δηµοσίευσης  βλαβερού προς αυτούς υλικού. Το 

ποσοστό των παιδιών που δήλωσαν ότι ήταν παρόν σε κάποιο διαδικτυακό τσακωµό 

είναι ελαφρώς  µικρότερο  από ότι αυτό της Β τάξης και ανέρχεται στο 19,7% των 

ερωτηθέντων για µια και 2 -3 φορές, ενώ ένα 2,4% δήλωσε πάνω από 5 φορές. Η 

δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων χωρίς τη συγκατάθεση τους εµφανίστηκε στο 

12,3%  των παιδιών για 1 φορά.  

 Το 24,6% των κοριτσιών Γ τάξης (πίνακας 9) έχουν λάβει ενοχλητικά 

µηνύµατα µια φορά ενώ το 10,39% 2-3 φορές. Το 16,8% έχει νιώσει φόβο για τν 

ασφάλεια του λόγο αυτών των µηνυµάτων µια φορά και το 5% 2-3 φορές. Στο 14,3% 

έτυχε κάποιος να δηµοσιεύσει βλαβερό υλικό για αυτούς µία φορά ενώ στο 7,79% 2-

3 φορές. Το 25,9% ήταν µια φορά παρόν σε τσακωµό online, το 15,5% 2-3 φορές ενώ 

το 2,6 % ήταν παρόν πάνω από 5 φορές. Το 7,7% δηλώνει ότι έχει αντιληφθεί ότι 

κάποιος χρησιµοποιούσε τα προσωπικά τους στοιχειά µια φορά. Τέλος το 6,4% 

υποστηρίζει ότι κάποιος έχει δηµοσιεύσει προσωπικά τους στοιχεία χωρίς την άδεια 

τους µια φορά. 
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Θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης  

 

Πίνακας 10: Αγόρια θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης – Α τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΕΙΛΕΙ 

ΑΣΧΗΜΑ ΜΝΜ? 

ΜΝΜ ΜΕ 

ΕΚΦΟΒΙΣ

ΜΟ 

ΕΧΕΙΣ 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΜΕ 

ΜΝΜ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ 

ΥΛΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ 

ΕΧΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ 

ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 92,8% 98,57% 98,57% 85,7% 95,71% 98,57% 98,57% 91,43% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 5,71% 0,00% 1,43% 10% 1,43% 1,43% 1,43% 5,71% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 1,43% 1,43% 0,00% 4,29% 2,86% 0,00% 0,00% 2,86% 

5 ΦΟΡΕΣ 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Πίνακας 11: Κορίτσια θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης – Α τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΕΙΛΕΙ 

ΑΣΧΗΜΑ ΜΝΜ? 

ΜΝΜ ΜΕ 

ΕΚΦΟΒΙΣ

ΜΟ 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΜΕ 

ΜΝΜ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ 

ΥΛΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ 

ΕΧΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ 

ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 95,65% 97,83% 100,00% 97,83% 89,13% 100,00% 100,00% 86,96% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 4,35% 0,00% 0,00% 2,17% 10,87% 0,00% 0,00% 13,04% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 ΦΟΡΕΣ  0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Τα ποσοστά των αγοριών της Α τάξης (πίνακας 10) που δήλωσαν ότι µε 

κάποιο τρόπο έχουν παρενοχλήσει αλλά άτοµα µέσω διαδικτύου είναι ιδιαίτερα 

χαµηλά. Όπως φαίνεται µόνα το 5,7% έχει στείλει κάποιο κακό ή άσχηµο µήνυµα σε 

κάποιον. Τα ποσοστά είναι ακόµα πιο χαµηλά για ερωτήσεις που έχουν να κάνουν µε 

ενέργειες εκφοβισµού, ταπείνωση άλλων ατόµων µέσω φηµών, κλοπή ταυτότητας  

και δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων χωρίς άδεια. Από την άλλη  το 10% δηλώνει 

ότι έχει προκαλέσει µε τις ενέργειες του κάποιο online τσακωµό µια φορά ενώ το 

4,29% 2-3 φορές. Τέλος το 5% δηλώνει ότι έχει αποκλείσει κάποιο άτοµο από κάποια 

διαδικτυακή οµάδα. 

 Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κορίτσια  Α τάξης (πίνακας 11) ,θύτες 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι ακόµα µικρότερα. Μόνο το 4,3% έχει στείλει 

άσχηµα µηνύµατα σε άλλο άτοµο µια φορά. Τα ποσοστά για  κάποιες ερωτήσεις είναι 

µηδενικά, ενώ το 10,8% δηλώνει ότι έχει προσποιηθεί ότι είναι άλλο πρόσωπο. Τέλος 

το 13% δηλώνει ότι έχει αποκλείσει άλλο άτοµο από διαδικτυακή οµάδα. 
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Πίνακας 12: Αγόρια θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης – Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ 

ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΣΧΗΜΑ 

ΜΝΜ? 

ΜΝΜ ΜΕ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 

ΜΕ ΜΝΜ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΥΛΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ 

ΕΧΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ 

ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 93,22% 98,31% 100,00% 84,75% 87,93% 100,00% 98,31% 89,83% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 3,39% 1,69% 0,00% 8,47% 6,90% 0,00% 1,69% 5,08% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 3,39% 0,00% 0,00% 6,78% 5,17% 0,00% 0,00% 5,08% 

5 ΦΟΡΕΣ  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

Πίνακας 13: Κορίτσια θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης – Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΕΙΛΕΙ 

ΑΣΧΗΜΑ ΜΝΜ? 

ΜΝΜ ΜΕ 

ΕΚΦΟΒΙΣ

ΜΟ 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΜΕ 

ΜΝΜ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΥΛΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ 

ΕΧΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ 

ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 91,14% 98,73% 97,47% 89,87% 82,28% 98,73% 100,00% 89,74% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 6,33% 1,27% 1,27% 8,86% 13,92% 1,27% 0,00% 10,26% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 2,53% 0,00% 1,27% 1,27% 3,80% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 ΦΟΡΕΣ  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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 Τα ποσοστά των αγοριών της Β τάξης (πίνακας 12) που δήλωσαν ότι έχουν 

ενοχλήσει αλλά άτοµα µέσω διαδίκτυο είναι  αρκετά χαµηλά. Συγκεκριµένα το 3,3% 

δήλωσε ότι έχει στείλει άσχηµα µηνύµατα µια φορά  ενώ το ίδιο ποσοστό εµφανίζεται 

και για 2-3 φορές.  Το 8,47% απάντησε θετικά για το αν έχει προκαλέσει online 

τσακωµό µε ενέργειες του µια φορά ενώ το 6,7%  2-3 φορές. Το 6,9% απάντησε ότι 

έχει προσποιηθεί ότι είναι κάποιος άλλος µια φορά και το 5% 2-3 φορές. Τέλος το  5 

% υποστηρίζει ότι έχει απόκλιση  άτοµο από διαδικτυακή οµάδα µια φορά. 

 Το 6,3% των κοριτσιών Β τάξης (πίνακας 13) έχει στείλει άσχηµα µηνύµατα 

σε κάποιον µέσω διαδικτύου µία φορά. Το 8,8% έχει προκαλέσει διαδικτυακό 

τσακωµό µε ενέργειες του µια φορά. Το 13,9 % έχει προσποιηθεί ότι είναι κάποιο 

άλλο άτοµο µια φορά. Τέλος το 10,2% έχει απόκλιση άτοµα από διαδικτυακή οµάδα 

µία φορά. 

 Ωστόσο, το 4,9% των αγοριών Γ τάξης (πίνακας 14) παρακάτω, δηλώνει  ότι 

2-3 φορές  έχει στείλει άσχηµα µηνύµατα σε κάποιον. Το 6% είχε σκοπό να 

εκφοβίσει µε µηνύµατα του κάποιον µια φορά. Το 7,4% έχει προκαλέσει µε ενέργειες 

του online τσακωµό µια φορά. Το 6% έχει προσποιηθεί ότι είναι κάποιος άλλος µια 

φορά. Τέλος το 16% έχει απόκλιση κάποιο άτοµα από διαδικτυακή οµάδα µια φορά. 

 Το 10 % των κοριτσιών Γ τάξης (πίνακας 16) δηλώνει ότι έχεις στείλει 

άσχηµα / κακά µήνυµα ταµία φορά. Το 10% έχει προκαλέσει µε ενέργειες του 

διαδικτυακό τσακωµό µία φορά. Τέλος το 12,9% .έχει απόκλιση άτοµο από κάποια 

διαδικτυακή οµάδα µια φορά ενώ το 6,4% 2 -3 φορές. 
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Πίνακας 14: Αγόρια θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης – Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ 

ΣΤΕΙΛΕΙ 

ΑΣΧΗΜΑ 

ΜΝΜ? 

ΜΝΜ ΜΕ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 

ΜΕ ΜΝΜ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΥΛΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ 

ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ 

ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 90,12% 90,12% 97,53% 90,12% 91,36% 98,77% 98,77% 77,78% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 3,70% 6,17% 1,23% 7,41% 6,17% 1,23% 1,23% 16,05% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 4,94% 2,47% 1,23% 1,23% 2,47% 0,00% 0,00% 3,70% 

5 ΦΟΡΕΣ  1,23% 1,23% 0,00% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 2,47% 

 

 

 

Πίνακας 15: Κορίτσια θύτες ηλεκτρονικής παρενόχλησης – Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ 

ΣΤΕΙΛΕΙ 

ΑΣΧΗΜΑ 

ΜΝΜ? 

ΜΝΜ ΜΕ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 

ΜΕ ΜΝΜ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΙΑ 

ΤΣΑΚΩΜΟ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΨΕΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Κ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΥΛΙΚΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ 

ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ 

ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 87,01% 94,81% 98,70% 85,71% 89,61% 98,70% 96,10% 76,62% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 10,39% 3,90% 1,30% 10,39% 9,09% 1,30% 2,60% 12,99% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 2,60% 1,30% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 1,30% 6,49% 

5 ΦΟΡΕΣ  0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 0,00% 0,00% 3,90% 
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Ενότητα 4.9 Παραδοσιακή παρενόχληση 

 

Η συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικές µε παραδοσιακές µορφές 

παρενόχλησης που συνήθως προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον. Και σε αυτή την 

περίπτωση αρχικά θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα και στη 

συνέχεια  αναλυτικά στους οι πίνακες ανά τάξη και ανά φύλο έτσι ώστε να προκύψει 

µια ολοκληρωµένη εικόνα για το φαινόµενο της παρενόχλησης στο συγκεκριµένο 

σχολειό. 

 Και στις τρεις τάξεις φαίνεται ότι η πιο συνηθισµένη µορφή παρενόχλησης 

συµβαίνει όταν κάποιος µαθητής βάλει κάποιον άλλο να προβεί σε παρενόχληση . 

Συγκεκριµένα το 31% των αγοριών και το 19% των κοριτσιών  της Α δηλώνουν ότι 

τους έχει συµβεί κάποιος µαθητής να βάλει ένα άλλο να τα παρενοχλήσει µια φορά. 

Τα ποσοστά αυξάνονται για τη Β τάξη µε το 11% των αγοριών  να υποστηρίζει ότι 

αυτό έχεις συµβεί 1 φορά , 24% 2-3 φορές ενώ στο  10% συµβαίνει συστηµατικά. Για 

τα κορίτσια της δευτέρας τα ποσοστά είναι 15%, 12% και 4 % τις αντίστοιχες φορές. 

Και στην Γ τάξη παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά και στα δυο φύλα. Το 28%  των 

αγοριών δηλώνουν µια φορά , 18% 2-3 φορές ενώ το 6% πάνω από 5 φορές. Για τα 

κορίτσια τα ποσοστά είναι 19% για µια φορά και 18% 2-3 φορές.    

 Το 13% των κοριτσιών Α, 10% των κοριτσιών Β και το 12% των κοριτσιών Γ 

τάξης έχουν µείνει έξω από κάποια παρέα. Επίσης το ίδιο συµβαίνει και για το 16% 

των αγοριών Β τάξης.  

 Τα ποσοστά των συµµετεχόντων που δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε κάποια 

µορφή παραδοσιακής παρενόχλησης παρουσιάζονται αυξηµένα σε σχέση µε τα 

ποσοστά αυτών που δηλώνουν θύµατα. Το  30% των αγοριών Α τάξης έχουν 

σπρώξει,  χτυπήσει, κλωτσήσει κάποιο άλλο µαθητή  µια φορά και το 15% 2-3 φορές. 

Για την Β και το ίδιο φύλο τα ποσοστά είναι 27%  για µια φορά , 15% για  2-3 φορές 

ενώ για την Γ είναι 19,7% και 13,5% αντίστοιχα. Το 13% των αγοριών Α τάξης έχουν 

πει ψέµατα για κάποιο άλλο µαθητή για να µην το συµπαθήσουν οι άλλοι ενώ το ίδιο 

ποσοστό έχει αρπάξει , αγγίξει µε άσχηµο τρόπο άλλο µαθητοί. Το 28,5% της Α έχει 

αποκαλέσει κάποιον µε παρατσουκλια,12% της Β και το 18% της Γ τάξης. 
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          Τα κορίτσια χρησιµοποιούν πιο έµµεσους τρόπους παρενόχλησης. 

Συγκεκριµένα το 10% της Α, το 14% της Β και το Γ 11%  έχουν πει ψέµατα για 

κάποιον ώστε να µην το συµπαθήσουν οι άλλοι. Επίσης το 13% της Α, το 15% της Β 

και το 10% της Γ Τάξης έχει αφήσει κάποιο άλλο µαθητή έξω από παρέα από κακία 

και µόνο. Τα  κορίτσια της Β τάξης  σε ποσοστό 15% ‘έχουν αγνοήσει κάποιο άλλο 

µαθητή επίτηδες για να πληγώσουν τα αισθήµατα του ενώ το ίδιο ποσοστό ισχύει για 

την Γ τάξη. Τέλος το 30% των κοριτσιών Α τάξης, το 20% της Β τάξης και το 23% 

της Γ έχουν αποκαλέσει κάποιο συµµαθητή µε παρατσούκλια. 
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Θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης 

 

Πίνακας 16: Αγόρια θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης - Α τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 

ΕΣΠΡΩ

ΞΕ 

ΕΙΠΕ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 
ΜΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕ 

ΕΙΠΕ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΜΕΝΑ 
ΜΕ ΑΡΠΑΞΕ 

ΜΕ 

ΑΓΝΟΗΣΕ 

ΕΙΠΕ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΕΞΩ ΑΠΟ 

ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΜΕ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 92,8% 98,5% 98,57% 85,7% 95,7% 98,5% 98,57% 91% 50,00% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 5,71% 0,00% 1,43% 10% 1,43% 1,43% 1,43% 5,7% 31,43% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 1,43% 1,43% 0,00% 4,29% 2,86% 0,00% 0,00% 2,86% 8,57% 

5 ΦΟΡΕΣ  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

 

 

Πίνακας 17: Κορίτσια θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης - Α τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 

ΕΣΠΡΩ

ΞΕ 

ΕΙΠΕ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 
ΜΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕ 

ΕΙΠΕ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΜΕΝΑ 
ΜΕ ΑΡΠΑΞΕ 

ΜΕ 

ΑΓΝΟΗΣΕ 

ΕΙΠΕ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΕΞΩ ΑΠΌ 

ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΜΕ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 95,6% 97,8% 100% 97,8% 89% 100% 100,00% 86,9% 71,74% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 4,35% 0,00% 0,00% 2,17% 10,8% 0,00% 0,00% 13% 19,57% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 6,52% 

5ΦΟΡΕΣ 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 
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 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των αγοριών Α τάξης (πίνακας 16), το 5,17 % 

δηλώνει ότι κάποιο παΐδι τους έχει σπρώξει µια φορά. Το 10%  υποστηρίζει ότι µία 

φορά κάποιος έχει πει  ψέµατα για αυτούς, ενώ το 4,29%  δήλωσε ότι αυτό έχει 

συµβεί 2 -3 φορές.. το 5,7% έχει βρεθεί  κάποιοι στιγµή έξω από παρέα. Τέλος 

µεγάλο ποσοστό, 31,43% των εφήβων δηλώνει ότι κάποιος µαθητής έβαλε κάποιο 

άλλο να τα παρενοχλήσει µια φορά., το 8,57% 2-3 φορές και το 10% πάνω από 5 

φορές ( συστηµατική παρενόχληση). Στις υπόλοιπες ερωτήσεις δεν παρουσιάζονται 

σηµαντικά αποτελέσµατα 

 Για τα κορίτσια Α τάξης (πίνακας 17) τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: το 

4,35%  δηλώνει ότι  κάποιος τις έσπρωξε µία φορά.  Το 10,8% υποστηρίζει ότι 

κάποιος συµµαθητής τις άρπαξε µε άσχηµο τρόπο µία φορά. Το 13% έχει βρεθεί έξω 

από παρέα µία φορά. Τέλος στο 19,57%  έχει συµβεί κάποιο άτοµο να βάλει κάποιο 

άλλο να τις παρενοχλήσει µια φορά ενώ στο 6,52%  αυτό έχει συµβεί  2-3 φορές. Στις 

υπόλοιπες ερωτήσεις δεν παρουσιάζονται σηµαντικά αποτελέσµατα. 

 Τα αγόρια της Β τάξης (πίνακας 18) παρακάτω, απάντησαν σε ποσοστό  

8,47%  ότι κάποιος είπε ψέµατα για αυτούς µια φορά και το 6,78% 2-3 φορές. Το 

6,78% δηλώνει ότι κάποιος συµµαθητής τα άρπαξε µε άσχηµο τρόπο µια φορά και το 

5% 2-3 φορές. Το 5% των νέων έχει µείνει εκτός παρέας µία φορά ενώ το ίδιο 

ποσοστό εµφανίζεται και για 2-3 φορές. Τέλος το 11% υποστηρίζει  ότι κάποιος 

µαθητής έχει βάλει  κάποιο άλλο µαθητή να τα παρενοχλήσει µία φορά. Μεγαλύτερο 

ποσοστό 23,73%, υποστηρίζει ότι αυτό έχει συµβεί 2-3 φορές  ενώ το 10,17%  πάνω 

από 5 φορές ( συστηµατική παρενόχληση).  

 Το 6,33% των κοριτσιών Β τάξης (πίνακας 19) δηλώνουν ότι κάποιος 

συµµαθητής τα έσπρωξε µία φορά. Το 8,86%  υποστηρίζουν ότι κάποιος έχει πει 

ψέµατα για αυτές  και το 13,9% ότι κάποιος τις άρπαξε µε άσχηµο τρόπο µια φορά. 

Το 10,13% έχει βρεθεί εκτός παρέας µια φορά. Τέλος στο 15,19 %  έχει τύχει κάποιος  

να βάλει έναν άλλο να τις παρενοχλήσει µια φορά και το 12,66% 2-3 φορές.  
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Πίνακας 18: Αγόρια θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης - Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ 

ΕΣΠΡΩΞΕ 

ΕΙΠΕ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 
ΜΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕ 

ΕΙΠΕ 

ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ 

ΜΕ ΑΡΠΑΞΕ ΜΕ ΑΓΝΟΗΣΕ 
ΕΙΠΕ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΕΞΩ ΑΠΟ 

ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΜΕ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 93,2% 98,3% 100% 84,75% 86,4% 100% 98,31% 89,83% 54,24% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 3,39% 1,69% 0,00% 8,47% 6,78% 0,00% 1,69% 5,08% 11,86% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 3,39% 0,00% 0,00% 6,78% 5,08% 0,00% 0,00% 5,08% 23,73% 

5 ΦΟΡΕΣ    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 10,17% 

 

 

Πίνακας 19: Κορίτσια θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης - Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ 

ΕΣΠΡΩΞΕ 

ΕΙΠΕ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 
ΜΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕ 

ΕΙΠΕ 

ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ 

ΜΕ ΑΡΠΑΞΕ ΜΕ ΑΓΝΟΗΣΕ 
ΕΙΠΕ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΕΞΩ ΑΠΌ 

ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΜΕ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 91,14% 98,73% 97,47% 89,87% 82,28% 98% 100% 88,61% 68,35% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 6,33% 1,27% 1,27% 8,86% 13,92% 1,2% 0,00% 10,13% 15,19% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 2,53% 0,00% 1,27% 1,27% 3,80% 0,00% 0,00% 0,00% 12,66% 

5 ΦΟΡΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 3,80% 
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Πίνακας 20: Αγόρια θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης - Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 

ΕΣΠΡΩΞΕ 

ΕΙΠΕ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 
ΜΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕ 

ΕΙΠΕ 

ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ 

ΜΕ ΑΡΠΑΞΕ ΜΕ ΑΓΝΟΗΣΕ 
ΕΙΠΕ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΕΞΩ ΑΠΌ 

ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΜΕ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 90,1% 90,12% 97,5% 90,12% 91,36% 98,77% 98,77% 77,78% 46,91% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 3,70% 6,17% 1,23% 7,41% 6,17% 1,23% 1,23% 16,05% 28,40% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 4,94% 2,47% 1,23% 1,23% 2,47% 0,00% 0,00% 3,70% 18,52% 

5 ΦΟΡΕΣ   1,23% 1,23% 0,00% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 2,47% 6,17% 

 

 

Πίνακας 21: Κορίτσια θύµατα παραδοσιακής παρενόχλησης - Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ 

ΕΣΠΡΩΞΕ 

ΕΙΠΕ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 
ΜΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕ 

ΕΙΠΕ 

ΨΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ 

ΜΕ ΑΡΠΑΞΕ ΜΕ ΑΓΝΟΗΣΕ 
ΕΙΠΕ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΕΞΩ ΑΠΌ 

ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΜΕ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 87,01% 94,81% 98,70% 85,71% 89,61% 98,70% 96,10% 76,62% 61,04% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 10,39% 3,90% 1,30% 10,39% 9,09% 1,30% 2,60% 12,99% 19,48% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 2,60% 1,30% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 1,30% 6,49% 18,18% 

5 ΦΟΡΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30% 0,00% 0,00% 3,90% 1,30% 

 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 121 
 

 Το 6,17 % των αγοριών Γ τάξης (πίνακας 20) υποστηρίζουν ότι κάποιο στιγµή 

κάποιος µαθητής είπε ότι θα τα χτύπαγε. Το 7,4% δηλώνει ότι κάποιος συµµαθητής 

είπε ψέµατα για αυτούς  και το 6,17%  ότι κάποιος τους άρπαξε µία φορά. Το 16% 

έχει βρεθεί εκτός παρέας µία φορά. Τέλος µεγάλο ποσοστό 28,4% δηλώνει ότι ένας 

µαθητής έβαλε κάποιο άλλο να τα παρενοχλήσει  µια φορά, το 18,52%  ότι αυτό έχει 

συµβεί 2-3 φορές και το 6,17% πάνω από 5 φορές ( συστηµατική παρενόχληση.) 

 Το 10,39% των κοριτσιών Γ τάξης (πίνακας 21) δηλώνει ότι κάποιος  τις 

έσπρωξε µία φορά.  Στο 10,39% έτυχε κάποιος µαθητής να πει ψέµατα για αυτές ενώ 

στο 9%   να τα αρπάξει, µία φορά. Το 12,99% έχει µείνει εκτός παρέας µια φορά και 

το 6,49% 2-3 φορές. Τέλος το 19,4% υποστηρίζει ότι κάποιος µαθητής  έβαλε κάποιο 

άλλο να τα παρενοχλήσει µία φορά  και  το 18%  2-3 φορές.  
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Θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης 

 

Πίνακας 22: Αγόρια θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης - Α τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΡΩΞΑ 
ΕΙΠΑ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 

ΚΥΝΗΓΗΣΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΚΟ 

ΕΙΠΑ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ 

ΑΡΠΑΞΑ 

ΚΡΑΤΗΣ

Α ΑΓΓΙΞΑ 

ΑΓΝΟΗΣΑ 

ΕΠΙΤΗΔΕΣ 

ΕΙΠΑ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΑΦΗΣΑ ΕΞΩ 

ΑΠΟ ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΑ ΝΑ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 52,86% 80,00% 82,86% 84,29% 84,29% 90% 64,29% 87,14% 95,71% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 30,00% 14,29% 11,43% 12,86% 12,86% 7,14% 28,57% 7,14% 1,43% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 15,71% 5,71% 4,29% 1,43% 2,86% 1,43% 5,71% 4,29% 0,00% 

5 ΦΟΡΕΣ 1,43% 0,00% 1,43% 1,43% 0,00% 1,43% 1,43% 1,43% 2,86% 

  

 

Πίνακας 23: Κορίτσια θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης - Α τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΡΩΞΑ 

ΕΙΠΑ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 

ΚΥΝΗΓΗΣΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΚΟ 

ΕΙΠΑ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ 

ΑΡΠΑΞΑ 

ΚΡΑΤΗΣ

Α ΑΓΓΙΞΑ 

ΑΓΝΟΗΣΑ 

ΕΠΙΤΗΔΕΣ 

ΕΙΠΑ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ  

ΑΦΗΣΑ ΕΞΩ 

ΑΠΌ ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΑ ΝΑ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 89,1% 97,83% 97,8% 89,13% 93,48% 84,78% 63,04% 82,61% 100% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 8,70% 2,17% 2,17% 10,87% 6,52% 8,70% 30,43% 13,04% 0,00% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 2,17% 4,35% 0,00% 

5 ΦΟΡΕΣ    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 4,35% 0,00% 0,00% 
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Πίνακας 24: Αγόρια θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης - Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΡΩΞΑ 
ΕΙΠΑ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 

ΚΥΝΗΓΗΣΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΚΟ 

ΕΙΠΑ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ 

ΑΡΠΑΞΑ 

ΚΡΑΤΗΣ

Α ΑΓΓΙΞΑ 

ΑΓΝΟΗΣΑ 

ΕΠΙΤΗΔΕΣ 

ΕΙΠΑ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΑΦΗΣΑ ΕΞΩ 

ΑΠΟ ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΑ ΝΑ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 50,0% 77% 87,93% 91,38% 84,48% 84,48% 70,69% 86,21% 94,83% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 27,5% 13% 8,62% 5,17% 10,34% 8,62% 12,07% 12,07% 3,45% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 15,5% 6% 3,45% 3,45% 5,17% 3,45% 12,07% 1,72% 0,00% 

5 ΦΟΡΕΣ  6,90% 1,7% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 5,17% 0,00% 1,72% 

 

 

Πίνακας 25: Κορίτσια θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης - Β τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΡΩΞΑ 
ΕΙΠΑ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 

ΚΥΝΗΓΗΣΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΚΟ 

ΕΙΠΑ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ 

ΑΡΠΑΞΑ 

ΚΡΑΤΗΣ

Α ΑΓΓΙΞΑ 

ΑΓΝΟΗΣΑ 

ΕΠΙΤΗΔΕΣ 

ΕΙΠΑ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΑΦΗΣΑ ΕΞΩ 

ΑΠΌ ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΑ ΝΑ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 81,25% 93% 92,50% 85,00% 88,7 % 85,00% 71,25% 78,75% 97,50% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 12,50% 3,7% 6,25% 13,75% 7,5% 15,00% 20,00% 15,00% 1,25% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 2,50% 1,2% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 6,25% 6,25% 1,25% 

5 ΦΟΡΕΣ   3,75% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 
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 Το 30% των αγοριών Α τάξης (πίνακας 22) παρακάτω, δηλώνουν ότι έχουν 

σπρώξει, χτυπήσει, κλωτσήσει κάποιο  άλλο µαθητή µε κακόβουλο τρόπο µία φορά 

και το 15,7% 2-3 φορές. Στο  14,2% έχεε τύχει κάποιος µαθητής να πει ότι θα τους 

χτύπαγε ή θα τους τραυµάτιζε µία φορά και 5,7% 2-3 φορές. Το 11,4% δηλώνει ότι 

έχει κυνηγήσει κάποιο συµµαθητή του σα να ήθελε να του κάνει πραγµατικά κακό 

µια φορά ενώ το 4,2% 2-3 φορές. Το 12,8% είπε ψέµατα για κάποιο συµµαθητή του 

για να µη τον συµπαθήσουν οι άλλοι µία φορά. Το 12,8% έχει αρπάξει, κρατήσει, 

αγγίξει µε τρόπο που να µην αρέσει σε άλλο µία φορά. Το 7,14% αγνόησε επίτηδες 

κάποιον συµµαθητή µου για να πληγώσει τα αισθήµατα του µία φορά. Το 28,5% έχει 

πει διάφορα παρατσούκλια / άσχηµα λόγια µία φορά και το 5,7% 2-3 φορές. Τέλος το 

7%  έχει αφήσει κάποιο άλλο συµµαθητή έξω από παρέα από κακία και µόνο µία 

φορά.   

 Τα ποσοστά των κοριτσιών Α τάξης (πίνακας 23) που δηλώνουν ότι έχουν 

παρενοχλήσει κάποιο συµµαθητή/τρια τους είναι µικρότερα σε σχέση µε τα αγόρια 

της αντίστοιχης τάξης. Το 8,7% έχει πειράξει, σπρώξει , χτυπήσει, κλωτσήσει µία 

φορά. Το 10,8% έχει πει ψέµατα για κάποιο άλλο µαθητή για να µην το συµπαθήσουν 

οι άλλοι µια φορά. Το 6,52% έχει αρπάξει , κρατήσει , αγγίξει µε τρόπο που να µην 

αρέσει στον άλλο µια φορά. Το 8,7% αγνόησε επίτηδες κάποιον συµµαθητή για να 

πληγώσει τα αισθήµατα του µία φορά, ενώ το 4,3% 2-3 φορές. Το 30,4% είπε µε 

διάφορα παρατσούκλια κάποιον άλλο συµµαθητή µια φορά ενώ το 4,3% πάνω από 5 

φορές ( συστηµατική παρενόχληση ) . Τέλος το 13% έχει αφήσει κάποιο άλλο παΐδι 

έξω από παρέα από κακιά και µόνο µια φορά , ενώ το 4,3% 2-3 φορές. 

           Αρκετά µεγάλο ποσοστό 27,5% των αγοριών Β τάξης (πίνακας 24) δηλώνουν 

ότι κάποια στιγµή έσπρωξαν , πείραξαν , χτύπησαν, κλώτσησαν µία φορά κάποιο 

συµµαθητή τους , ενώ το 15,5% το έχει κάνει αυτό 2-3 φορές. Το  6,9% παρουσιάζει 

τέτοιες συµπεριφορές συστηµατικά. Το 13% υποστηρίζει ότι νόµιζαν ότι θα τους 

χτύπαγε, τραυµάτιζε µια φορά, ενώ το 6% 2-3 φορές. Το 8,6%  έχει κυνηγήσει 

κάποιον συµµαθητή σαν να ήθελε να του κάνει πραγµατικά κακό µια φορά. Το 10,3% 

άρπαξε άγγιξε, κράτησε µε τρόπο που να µην  αρέσει στον άλλο µια φορά και το 

5,17% 2-3 φορές. Το 8,6% έχει αγνοήσει επίτηδες συµµαθητή για να τον πληγώσει 

µια φορά. Το 12% έχει πει µε παρατσούκλια  κάποιο άλλο παΐδι µια φορά, ενώ το ίδιο 

ποσοστό εµφανίζεται και για 2-3 φορές. Τέλος το 12%  έχει αφήσει κάποιο 

συµµαθητή έξω από παρέα από κακία και µόνο. 
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 Το 12,5% των κοριτσιών  Β τάξης γυµνασίου (πίνακας 25) απάντησαν ότι 

έχουν σπρώξει , χτυπήσει , κλωτσήσει µια φορά κάποιο  άλλο µαθητή. Το 6,2% έχει 

κυνηγήσει κάποιο µαθητή σα να ήθελε να του κάνει πραγµατικά κακό µία φορά , ενώ 

το 13,75%  έχει πει ψέµατα για συµµαθητή του για να µην τον συµπαθήσουν οι 

άλλοι. Το 7,5 έχει αρπάξει , αγγίξει κρατήσει µία φορά ένα άλλο µαθητή µε άσχηµο 

τρόπο. Το 20% έχει πει κάποιον µε παρατσούκλια µια φορά και το 6% 2-3 φορές. 

Τέλια το 15% έχει αφήσει έξω από παρέα κάποιο παΐδι από κακία και µόνο µία φορά, 

ενώ το 6% 2-3 φορά. 
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Πίνακας 26: Αγόρια θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης - Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΣΠΡΩΞ

Α 

ΕΙΠΑ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 

ΚΥΝΗΓΗΣΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΚΟ 

ΕΙΠΑ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ 

ΑΡΠΑΞΑ 

ΚΡΑΤΗΣΑ 

ΑΓΓΙΞΑ 

ΑΓΝΟΗΣΑ 

ΕΠΙΤΗΔΕΣ 

ΕΙΠΑ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΑΦΗΣΑ ΕΞΩ 

ΑΠΟ ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΑ ΝΑ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 61,73% 85,19% 83,95% 83,95% 83,95% 75,31% 71,60% 85,19% 93,83% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 19,75% 11,11% 9,88% 14,81% 9,88% 17,28% 18,52% 11,11% 4,94% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 13,58% 1,23% 2,47% 1,23% 3,70% 4,94% 7,41% 2,47% 1,23% 

5 ΦΟΡΕΣ   4,94% 2,47% 3,70% 0,00% 2,47% 2,47% 2,47% 1,23% 0,00% 

 

 

Πίνακας 27: κορίτσια θύτες παραδοσιακής παρενόχλησης - Γ τάξη 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΣΠΡΩΞ

Α 

ΕΙΠΑ ΘΑ ΜΕ 

ΧΤΥΠΑΓΕ 

ΚΥΝΗΓΗΣΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΚΟ 

ΕΙΠΑ ΨΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ 

ΑΡΠΑΞΑ 

ΚΡΑΤΗΣΑ 

ΑΓΓΙΞΑ 

ΑΓΝΟΗΣΑ 

ΕΠΙΤΗΔΕΣ 

ΕΙΠΑ 

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ 

ΑΦΗΣΑ ΕΞΩ 

ΑΠΌ ΠΑΡΕΑ 

ΕΒΑΛΑ ΝΑ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 77,92% 93,51% 97,40% 88,31% 88,31% 77,92% 67,53% 87,01% 96,10% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 15,58% 5,19% 1,30% 11,69% 9,09% 15,58% 23,38% 10,39% 2,60% 

2-3 ΦΟΡΕΣ 6,49% 1,30% 0,00% 0,00% 2,60% 5,19% 6,49% 2,60% 1,30% 

5 ΦΟΡΕΣ  0,00% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 1,30% 2,60% 0,00% 0,00% 
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 Τα ποσοστά των αγοριών τρίτης γυµνασίου που δηλώνουν ότι έχουν ασκήσει 

κάποια µορφή παρενόχλησης εµφανίζονται αυξηµένα σε σχέση µε τις άλλες τάξεις. 

Το 19,7% δηλώνει ότι έχει σπρώξει , χτυπήσει, κλωτσήσει κάποιο άλλο µαθητή µια 

φορά, το 13,5% 2-3 φορές ενώ το 4,9% το κάνει συστηµατικά. Το 11% νόµιζε ότι το 

άλλο παΐδι θα τους χτύπαγε µια φορά. Το 9,8% έχει κυνηγήσει κάποιο άλλο µαθητή 

σα να ήθελε πραγµατικά να του κάνει κακό µια φορά. Το 14,8% έχει πει ψέµατα για 

κάποιο συµµαθητή για να µην τον συµπαθήσουν οι άλλοι. Το 9,8% έχει αρπάξει, 

αγγίξει  κρατήσει κάποιο µαθητή µε τρόπο που δεν ήθελε. Το 17% έχει αγνοήσει 

επίτηδες ένα άλλο µαθητή για να πληγώσει τα αισθήµατα του µια φορά. Το 18,5% 

έχει πει µε διαφορά παρατσούκλια άλλο µαθητή µια φορά και το 7,4% 2-3 φορές . 

τέλος το 11% έχει αφήσει κάποιον συµµαθητή του έξω από παρέα από κακία και 

µόνο.  

 Το 15,5% των κοριτσιών Γ τάξης έχουν σπρώξει , χτυπήσει κάποιο άλλο 

µαθητή µια φορά και το 6,4% 2-3 φορές. Το 11,6% έχει πει ψέµατα για κάποιο 

συµµαθητή για να µην τον συµπαθήσουν οι άλλοι µια φορά. Το 9% έχει κρατήσει 

αγγίξει αρπάξει κάποιο άλλο παΐδι µε τρόπο που δεν του άρεσε µια φορά. Το 15,5% 

έχει αγνοήσει επίτηδες κάποιο παΐδι για να το πληγώσει µια φορά. Το 23% έχει πει µε 

διάφορα παρατσούκλια κάποιο συµµαθητή µια φορά, ενώ το 6,4% 2-3 φορές . τέλος 

το 10% έχει αφήσει κάποιον έξω από παρέα από κακιά και µόνο.  
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 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η παρούσα πιλοτική έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις συµπεριφορές 

και τις σκέψεις των εφήβων ηλικίας 12 έως 15 ετών σχετικά µε την χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσµατα το κινητό τηλέφωνο αλλά και 

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι πλέον µέρη της καθηµερινότητας των µαθητών της 

συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που συλλέχτηκαν 

από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο εκτενές ερωτηµατολόγιο η 

συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων (92,3%)  έχει στην κατοχή του κινητό 

τηλέφωνο ενώ το 47,5% το χρησιµοποιούν κάθε µέρα. Σχετικά µε τους κυρίως 

λόγους χρήσης αυτοί σχετίζονται µε το άκουσµα µουσικής (41,5%) και ακολουθούν 

το σερφάρισα στο διαδίκτυο, η αποστολή sms και η τηλεφωνική επικοινωνία µε 

φίλους.  Η δεύτερη και εκτενέστερη λόγω της σηµαντικότητάς της ενότητα του 

ερωτηµατολογίου  διερευνά την συµπεριφορά των έφηβων σε σχέση µε τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το 84% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι υπάρχει 

ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σπίτι τους ενώ το 69%  έχει  στην κατοχή του 

προσωπικό υπολογιστή. Η συγκεκριµένη χρονική διάρκεια κρίνεται υπερβολική 

καθώς εγείρονται ερωτήσεις σχετικά µε των αν  τελικά οι συµµετέχοντες 

προλαβαίνουν να ανταπεξέλθουν στις σχολικές τους υποχρεώσεις. 

 Καθώς έγινε φανερό ότι  ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και η χρήση του 

internet είναι πλέον µέρος της καθηµερινότητας στων νέων η έρευνα προσπάθησε να 

εµβαθύνει σε πτυχές τον φαινόµενου που έχουν να κάνουν τυχόν εθισµό από το 

διαδίκτυο, µε τις πηγές γνώσεις  αλλά και επάρκεια για την χρήση και  την ασφάλεια 

του διαδικτύου, καθώς και τις γνώσεις των γονέων και την συµπεριφορά τους σχετικά 

µε το φαινόµενο. Τέλος αναζητούνται θύτες και θύµατα ηλεκτρονικής παρενόχλησης 

στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα. Η διάρκεια καθηµερινής χρήσης αλλά και το 

γεγονός ότι το 37% παραµελεί συχνά άλλες δραστηριότητες για να µείνει στο 

διαδίκτυο οδηγεί στο συµπέρασµα ότι  ίσως υπάρχουν ενδείξεις εθισµού από το 

διαδίκτυο σε σηµαντικό αριθµό εφήβων. Σε αυτό συνηγορεί και το ότι το 31% λέει 

συχνά στον εαυτό του ‘’ ας µείνω λίγο ακόµα online’’, το 23% νοιώθει ανυποµονησία 
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για να χρησιµοποιείσαι το διαδίκτυο ενώ το 22% διώχνει δυσάρεστες σκέψεις µε την 

χρήση του. 

  Σχετικά µε το πώς απέκτησαν τις γνώσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή φαίνεται ότι ένα πολύ µικρό ποσοστό  7,7% έχει παρακολουθήσει 

µαθήµατα από εξειδικευµένα άτοµα, ενώ η πλειοψηφία 72,2% ισχυρίζονται ότι 

έµαθαν  µόνοι τους. Το γεγονός αυτό κρίνεται ανησυχητικό καθώς είναι πιθανόν οι 

έφηβοι που έχουν καθαρά εµπειρικές γνώσεις να µην είναι σε θέση να 

προστατευόσουν τον εαυτό τους έναντι  κινδύνων παρενόχλησης  στο διαδίκτυο αλλά  

ακόµη και  να µην  έχουν επαρκείς γνώσης για το χειρισµό του. Ξεχωριστή ενότητα 

εξέτασε την επάρκεια των γνώσεων τους σε αυτά τα θέµατα. Έτσι οι µαθητές της Α 

τάξης απάντησαν σωστά στο 54% των ερωτήσεων , της Β στο 57% και της Γ τάξης 

στο 59%. Όπως φαίνεται και είναι φυσικό οι γνώσεις των νέων βελτιώνονται καθώς 

αυξάνεται η  ηλικία όµως είναι γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό  των ερωτήσεων δεν 

απαντήθηκαν σωστά, και από τις τρεις τάξεις, πράγµα που φανερώνει ανεπάρκεια 

γνώσης και επιβεβαιώνει ότι οι εµπειρικές γνώσεις της πλειοψηφίας των παιδιών δεν 

είναι επαρκείς. Στην ερώτηση αν γνωρίζουν βασικούς κανόνες ασφαλείας το 88,5% 

απάντησαν θετικά αλλά  δηµιουργούνται απορίες για την εγκυρότητα αυτών των 

αποκρίσεων καθώς µόνο το 33,5% έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις από σχετικά 

µαθήµατα. Πιο συγκεκριµένα στην ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι ηλεκτρονική 

παρενόχληση µόνο το 23,35% απάντησαν σωστά στην περιγραφή τους , το 21% 

είχαν εµφάνισαν µερική γνώση ενώ η πλειοψηφία 52% είχε πλήρη άγνοια. Όλα 

αυτά σε συνδυασµό µε το ότι το 58% των γονιών γνωρίζουν ελάχιστα για τη χρήση 

του υπολογιστή αλλά και το ότι το 80% των µαθητών είναι ελεύθεροι να 

σερφάρουν µόνοι τους καθηµερινά στο διαδίκτυο εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για 

την ασφάλεια τους. Κρίνεται απαραίτητο οι γονείς να λάβουν τις απαραίτητες 

γνώσεις  χρήσης και κανόνων ασφάλεια σχετικά µε το  διαδίκτυο αλλά και να 

ενηµερωθούν για θέµατα εθισµού και παρενόχλησης που απειλούν τους νέους 

σήµερα. 

 Σχετικά µε τις εµπειρίες που είχαν οι συµµετέχοντες στο διαδίκτυο φαίνεται οι 

µαθητές γυµνασίου βρίσκονται συχνά παρόντες σε διαδικτυακούς τσακωµούς. Το  

17% των αγοριών και το 28% των κοριτσιών  της Α , το 27% των αγοριών της και το 

19% κοριτσιών της Β  και τέλος το 20% των αγοριών και το 26% των κοριτσιών της 

Γ τάξης  είχαν µια φορά ανάλογη εµπειρία. Σηµαντικό ποσοστό 24% των κοριτσιών Γ 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-Η/Υ)                                                                          
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Σελίδα 130 
 

Τάξης έχει λάβει ενοχλητικά  µηνύµατα και το 17% έχει φοβηθεί για της ασφάλεια 

του. Μικρότερα αλλά σηµαντικά ποσοστά εµφανίζουν τα κορίτσια Α τάξης στην ιδία 

κατηγορία µε το 13,3% να έχει λάβει ενοχλητικά µηνύµατα και 9% να έχει φοβηθεί 

για την ασφάλεια του µια φορά. Το 15,5 % των κοριτσιών της Α τάξης υποστηρίζει 

ότι κάποιος έχει δηµοσιεύσει βλαβερό υλικό για αυτές ενώ για την Γ τάξη το ποσοστό 

είναι 14%. Τα αγόρια αναφέρουν ότι έχουν λάβει ενοχλητικά µηνύµατα σε ποσοστό 

10% για την α τάξη , 12% για τη Β και 15% για τη Γ τάξη. Σχετικά µε το αν έχουν 

προβεί οι ίδιοι σε κακόβουλες συµπεριφορές στο διαδίκτυο φαίνεται ότι το 10% των 

κοριτσιών της Α,  το 14 % της Β και το 9% της Γ έχουν προσποιηθεί ότι είναι κάποιο 

άλλο άτοµο µια φορά. Επίσης  Το 13% των κοριτσιών  Α τάξης , το 10% της Β  και 

το 13% της Γ έχει αποκλείσει κάποιο  άτοµο από διαδικτυακή οµάδα µία φορά , ενώ 

το 4% των κοριτσιών της Γ το έχει κάνει από 5 φορές ( συστηµατικά). Το  10% των 

κοριτσιών Γ  τάξης έχει στείλει κακόβουλα µηνύµατα ενώ το ίδιο ποσοστό έχει 

προκαλέσει online τσακωµό µε ενέργειες του. Τέλος το 16% των αγοριών Γ τάξης 

έχει αποκλείσει κάποιον από διαδικτυακή οµάδα. 

 Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας στο συγκεκριµένο σχολείο, 

τα ποσοστά των εφήβων που έχουν υποστεί αλλά και προβεί σε κάποια µορφή 

ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι αρκετά χαµηλά µε τα κορίτσια να εµπλέκονται είτε 

ως θύµατα είτε ως θύτες, ελαφρώς περισσότερο από τα αγόρια. Το ενθαρρυντικό 

είναι ότι δεν παρουσιαστήκαν σηµαντικά αποτελέσµατα συστηµατικής ηλεκτρονικής 

παρενόχλησης, καθώς οι περισσότερες  µορφές κακόβουλης χρήσης εµφανίζονται µια 

ή 2-3 φορές. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα δεν θα µπορούσαν να γενικευτούν το 

ελληνικό πληθυσµό, καθώς είναι υλικό συλλογής από το συγκεκριµένο σχολείου του 

Ηρακλείου µε 412 µαθητές. Τέτοια δεδοµένα θα µπορούσαν να προκύψουν από 

αντίστοιχες έρευνες σε περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

 Ωστόσο, καθίσταται αδιαµφισβήτητο το γεγονός, ότι το ∆ιαδίκτυο, τα κινητά 

τηλέφωνα και τα άλλα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, παρέχουν στους µαθητές και 

στους νέους επίπεδα πρόσβασης σε πληροφόρηση, πολιτισµό, επικοινωνία και 

ψυχαγωγία. Η πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο έχει φανατικούς οπαδούς, µε κυριότερους τα 

παιδιά. Ολοένα και περισσότερα σπίτια διαθέτουν πια ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

αρκετά έχουν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. 

 Πολλές είναι όµως οι περιπτώσεις που αρκετοί γονείς δεν γνωρίζουν πώς να 

αντιδράσουν όταν διαπιστώνουν ότι, αντί να χρησιµοποιούν τα παιδιά τους το 

∆ιαδίκτυο για τις εργασίες του σχολείου ή για έρευνες, αυτά στέλνουν µηνύµατα 
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στους φίλους τους, παίζουν παιχνίδια ή µιλούν σε αγνώστους στα δωµάτια 

συζητήσεων. Οι µαθητές και οι νέοι εύκολα µπορεί να εγκλωβιστούν σε διαδικτυακές 

δραστηριότητες, όπως τα παιχνίδια µε πολλούς παίκτες, τα µηνύµατα, η 

πορνογραφία, τα chat rooms και άλλα. 

 Τα πιο ευάλωτα παιδιά, σύµφωνα µε την υπηρεσία εξάρτησης από τον 

υπολογιστή της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ είναι εκείνα που είναι µόνα και 

βαριεστηµένα ή από οικογένειες που κανένας δεν είναι στο σπίτι για να σχετίζεται 

µαζί τους και να συζητά, όταν επιστρέφουν εκείνα από το σχολείο. Οι µαθητές που 

δεν είναι δηµοφιλής ή είναι ντροπαλοί µε τους συνοµήλικούς τους έλκονται, συχνά, 

από την δηµιουργία νέας ταυτότητας σε online επικοινωνίες. Τα αγόρια, κυρίως, είναι 

συχνά οι χρήστες των on line παιχνιδιών µε ρόλους που δηµιουργούν νέες ταυτότητες 

και συνεργάζονται µε άλλους παίκτες. Παρότι, παίζοντας αυτά τα παιχνίδια µε 

χιλιάδες άλλους χρήστες µπορεί να φαίνεται ότι έχουν µια κοινωνική δραστηριότητα, 

ωστόσο για τα εσωστρεφή παιδιά ή τους έφηβους, το υπερβολικό παιχνίδι µπορεί 

µακροπρόθεσµα να τους αποµονώσει από τους φίλους και τους γονείς (Καππάτου, 

2006). 

 Άλλωστε, η υπερβολική ενασχόληση µε κάποια δραστηριότητα στο ∆ιαδίκτυο 

ονοµάζεται σήµερα «διαταραχή εξάρτησης» από το internet, µια ψυχοφυσιολογική 

διαταραχή που εµπεριέχει την ανοχή, συµπτώµατα αποµόνωσης, τις συναισθηµατικές 

διαταραχές και την διακοπή των κοινωνικών σχέσεων. 

 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που αποδεικνύουν ότι ένας έφηβος είναι 

εθισµένος στο ∆ιαδίκτυο, είναι όταν: 

•  Ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και δεν έχει συναίσθηση του χρόνου που 

αναλώνει σε αυτόν. 

• Όταν ασχολείται συνεχώς µε το Internet ή µε δραστηριότητες σχετικές µε 

αυτό, παραµελώντας συχνά τις υποχρεώσεις του στο σπίτι και στο σχολείο. 

• Προτιµά τα παιχνίδια στο ∆ιαδίκτυο, από το να συναντά φίλους του, µε 

αποτέλεσµα να αποµονώνεται. 

• Πέφτει η απόδοσή του σχολείο. 

• Λειτουργεί αµυντικά και εχθρικά όταν κάποιος φέρνει τη συζήτηση στο θέµα 

του ∆ιαδικτύου. 

• Το ∆ιαδίκτυο το απασχολεί, ακόµα και την ώρα που τρώει ή την ώρα που 

διαβάζει ή όταν κάνει οτιδήποτε άλλο. 
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• Αντιδρά πολύ νευρικά, θυµωµένα ή επιθετικά, όταν κάποιος το διακόπτει από 

το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που είχε online. 

• Ξενυχτά συχνά για να µένει συνδεδεµένο στο ∆ιαδίκτυο. 

• Λέει συχνά την έκφραση «καλά, θα παίξω µόνο ένα λεπτό ακόµη». 

• Έχει πει αρκετές φορές συνειδητά ότι πρέπει να µειώσει τις ώρες που περνά 

συνδεδεµένο στο ∆ιαδίκτυο, αλλά έχει αποτύχει να τηρήσει το χρονοδιάγραµµα που 

όρισε µόνο, χωρίς καµία πίεση. 

• Κρύβει από τους γονείς πόσες ώρες περνά στο ∆ιαδίκτυο και συχνά δεν το 

οµολογεί ούτε στον εαυτό του. 

• ∆είχνει άγχος, ανησυχία, εξάρσεις θυµού ή βίας ή καταθλιπτική συµπεριφορά, 

όταν δεν σερφάρει στο ∆ιαδίκτυο. 

 

 Κάποιες έρευνες, µάλιστα, δείχνουν ότι σηµαντικό ποσοστό των εφήβων που 

παίζουν παθιασµένα στον υπολογιστή έχουν πιο ψηλά ποσοστά κατάθλιψης από τους 

µη µανιώδεις παίκτες. Επίσης, δείχνουν ότι στους µανιώδεις παίκτες περνούν πιο 

συχνά σκέψεις αυτοκτονίας από όσες στο γενικό πληθυσµό των εφήβων. Γενικότερα, 

φαίνεται ότι τα άτοµα/µαθητές/έφηβοι που έχουν εξάρτηση µε το ∆ιαδίκτυο, ίσως να 

πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές, όπου η ενασχόλησή τους µε αυτό να τους 

εκτονώνει και να τους ανακουφίζει (Καππάτου, 2006). 

 Παράλληλα µε το φαινόµενο του εθισµού που εµφανίζουν µαθητές µικρής 

ηλικίας χρησιµοποιώντας πολλές ώρες την ηµέρα το ∆ιαδίκτυο, σηµαντικό επίσης 

θέµα είναι και αυτό που αφορά στους κινδύνους που εµπεριέχει όλη αυτή η 

ενασχόληση. Οι µαθητές, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και του αυθορµητισµού 

που εύλογα διαθέτουν, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στη χρήση του ∆ιαδικτύου. Μπαίνουν ανά πάση 

στιγµή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα τους κινήσει το ενδιαφέρον (κυρίως κοινωνικής 

δικτύωσης), ενώ δεν ξέρουν τους κινδύνους που µπορεί να κρύβει αυτή. 

 Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία παρέχει στους µαθητές, ένα καινούριο 

µέσο εφαρµογής της βίας. Αυτό ονοµάζεται εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου 

(cyberbullying). Ο εκφοβισµός µέσω του ∆ιαδικτύου είναι οποιαδήποτε πράξη 

επιθετικότητας, παρενόχλησης, προσβολής, τροµοκρατικής ή αυταρχικής 

συµπεριφοράς, που πραγµατοποιείται µέσω της χρήσης του ∆ιαδικτύου και άλλων 
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σύγχρονων µέσων, και η οποία επαναλαµβάνεται σε τακτικά ή άτακτα χρονικά 

διαστήµατα, µε σκοπό να βλάψει το θύµα (∆ρ. ∆ιαµαντοπούλου, 2011). 

 Αυτοί που ασκούν τον συγκεκριµένο εκφοβισµό, χρησιµοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες για να απειλήσουν, να παρενοχλήσουν, να δυσφηµίσουν, να υποδυθούν 

αυτούς που εκφοβίζουν, να υποκλέψουν την ταυτότητά τους, να χλευάσουν και να 

συκοφαντήσουν. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι ο εκφοβισµός στο ∆ιαδίκτυο είναι 

ασφαλέστερος του «παραδοσιακού εκφοβισµού», διότι ο αυτός που εκφοβίζει είναι 

ανώνυµος, και οι πιθανότητες να συλληφθεί λίγες. 

 Ωστόσο, τα θύµατα του εκφοβισµού είναι συνήθως ήσυχοι και ευαίσθητοι 

νέοι και έφηβοι, αγχώδεις και ανασφαλείς, που σπάνια αµύνονται ακόµη και όταν 

δέχονται προσβολές. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των θυµάτων είναι ότι υστερούν 

σε δύναµη και εξουσία από τον θύτη. Είναι ντροπαλά και ήσυχα άτοµα, έχουν λίγους 

φίλους εκτός σχολείου και, ενδεχοµένως, κανένα στενό φίλο στο σχολείο, µε 

αποτέλεσµα να είναι αποµονωµένοι. Σε αυτά τα άτοµα υπεισέρχονται και άλλοι 

παράγοντες που τους χαρακτηρίζουν, όπως είναι η σωµατική αναπηρία και ο 

ρατσισµός. 

 Εκτός όµως από τον εκφοβισµό µέσω του ∆ιαδικτύου (cyberbullying), καλό 

είναι να αναφερθεί και ο παραδοσιακός εκφοβισµός (bullying). Αυτού του είδους ο 

εκφοβισµός παρατηρείται, συχνά, στο σχολείο (µεταξύ συµµαθητών) ή στη γειτονιά 

(µεταξύ φίλων). Ο παραδοσιακός εκφοβισµός κατηγοριοποιείται ως εξής: 

Φυσικός σωµατικός εκφοβισµός: Ξυλοδαρµός, κλοπή προσωπικών αντικειµένων, 

επιθετική συµπεριφορά, τσακωµοί. 

Συναισθηµατικός εκφοβισµός: Προκλητική λεκτική συµπεριφορά που περιλαµβάνει 

σαρκασµό, υποτίµηση, ταπείνωση, απαξίωση, ρατσιστικά ή σεξιστικά στοιχεία, 

µυστικοπάθεια, αποκλεισµός από παρέα, διάδοση ψεύτικων φηµών. 

Λεκτικός εκφοβισµός: Οι λέξεις που έχουν πολύ µεγάλη δύναµη και εκφράζονται µε 

τέτοιο τρόπο που δεν δείχνουν ίχνος σεβασµού προς το άτοµο που απευθύνεται, 

(απειλές, προσβολές, εξευτελισµοί, λεκτική παρενόχληση, αρνητικά σχόλια σε σχέση 

µε την εµφάνιση και το στυλ, τα ρούχα, το σώµα ή τη νοηµοσύνη). 

Βανδαλισµός: Η φθορά της σχολικής περιουσίας. 

 Άλλο ένα φαινόµενο που συγκαταλέγεται στους κινδύνους που απορρέουν 

από το ∆ιαδίκτυο είναι η παιδοφιλία/πορνογραφία. Το ∆ιαδίκτυο προβάλλει πλέον 

ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών µε πορνογραφικό περιεχόµενο. Αν και οι περισσότεροι 

σηµερινά µαθητές γνωρίζουν ότι οι ταινίες και τα βίντεο είναι εικόνες φτιαγµένες, µη 
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πραγµατικές, παρόλα αυτά δεν παύουν να είναι ευάλωτα σε αυτές και στα πρότυπα 

που αυτές µεταδίδουν (Βογιατζή, 2012). 

 Εκτός από την παροχή πορνογραφικού υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου, οι 

µαθητές κινδυνεύουν και µε έµµεση ή άµεση παρενόχληση µέσα από ιστιακούς 

τόπους συνάντησης και συνοµιλίας (chat rooms). Πολλά παιδιά προεφηβικής και 

εφηβικής ηλικίας συνοµιλούν µε φίλους, αποκτούν καινούριους, επικοινωνούν και 

«δικτυώνονται», κάνοντας chat. Εκεί, ο καθένας µπορεί να δηλώσει ότι θέλει και να 

έρθει σε επαφή µε όποιον θέλει. 

 Από έρευνες παρατηρείται, ότι πάνω από το 90% των κοριτσιών µεταξύ 10 

και 19 ετών που κάνουν chat έχουν παρενοχληθεί από άγνωστους µε προσβλητικές 

ερωτήσεις, προτάσεις για σεξουαλική επαφή µέσω internet ή και για συνάντηση. Η 

επικινδυνότητα του θέµατος, σχετίζεται άµεσα µε το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο βρίσκονται τα παιδιά (οικογενειακή κατάσταση και µέριµνα, φίλοι, παρέες), 

την σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση και την έγκαιρη και σωστή ενηµέρωσή τους, 

σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και τους κινδύνους του (Βογιατζή, 2012). 

 Κλείνοντας, οι κίνδυνοι του ∆ιαδικτύου, είτε µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

είτε µέσω κάποιου κινητού τηλεφώνου, είναι πολυάριθµοι, και εξαιρετικά επιβλαβής 

για την ψυχολογική υγεία του παιδιού και την γενικότερη κοινωνική συµπεριφορά 

του. Εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, είναι να αφυπνιστούν οι γονείς, ώστε 

να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην ασφαλή πλοήγηση του ∆ιαδικτύου, αποφεύγοντας 

όσο το δυνατό περισσότερους κινδύνους. 

 Ο ρόλος των γονέων, συνεπώς, στην πρόληψη του παραπάνω φαινοµένων 

είναι σηµαντικός. Ο ψηφιακός αναλφαβητισµός τους, ενίοτε, τους οδηγεί σε 

δαιµονοποίηση του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου, το οποίο όµως είναι ένα 

εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο που χρειάζεται σωστή χρήση. 

 Απαιτείται, λοιπόν, οι γονείς να αφιερώνουν χρόνο και διάθεση, ώστε να 

ασχοληθούν µαζί µε το παιδί σε θέµατα του ∆ιαδικτύου, να τοποθετούν τον 

υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο, ώστε να µη δίνεται η δυνατότητα αποµόνωσης του 

παιδιού, να χρησιµοποιούν φίλτρα για επιβλαβείς ιστοσελίδες, να ενηµερώνουν τα 

παιδιά τους από µικρή ηλικία για τα φαινόµενα του εκφοβισµού και της 

παρενόχλησης, να θέτουν όρια στα παιδιά που ασχολούνται µε το ∆ιαδίκτυο. 

 Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιµετωπίζουν µε ιδιαίτερη 

κατανόηση την παιδική επιθετικότητα, και να γνωρίζουν ότι µερικές φορές, η βία και 

η κραυγή είναι έκκληση που κρύβει πολύ πόνο και απογοήτευση. Ο εκπαιδευτικός 
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έχει καθήκον, να µην απαντά στη βία µε βίαιη αντίδραση, διότι γνωρίζει ότι η βία 

γεννά βία. Επίσης, δε θα πρέπει να κάνουν χρήση της εξουσίας, που τους δίνει η 

ικανότητά τους να χειρίζονται καλά τη γλώσσα. Η δυνατότητα του παιδαγωγού να 

χρησιµοποιεί τη λεκτική του ευφράδεια για να συνθλίψει τους µαθητές, ή τους 

συνεχώς παραπονούµενους γονείς, και η αδυναµία της άλλης πλευράς να 

αντιµετωπίσει ισότιµα λεκτικά αυτή την επίθεση, γεννά άλλη µία µορφή βίας. Ο 

παιδαγωγός, πολλές φορές από άγνοια ή προκατάληψη, δείχνει τις αντιπάθειές του ή 

τις προτιµήσεις του. Ακόµη συχνότερα, συµπεριφέρεται στους µαθητές µε αίσθηµα 

απόρριψης ή µαταίωσης. Ο µαθητής που αισθάνεται ότι απορρίπτεται ή αγνοείται από 

τον εκπαιδευτικό του, κάνει αισθητή την παρουσία του µε όλα τα µέσα που διαθέτει. 

 Συµπερασµατικά, γίνεται σαφές ότι, όσο υπάρχει έστω και ένα παιδί που έχει 

υποστεί στο σχολείο βία, εκφοβισµό, παρενόχληση, ή ρατσισµό, το σχολείο πρέπει να 

κάνει τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διευθετηθεί το φαινόµενο αυτό και να 

υπάρχει ισότητα και σεβασµός µεταξύ των παιδιών. Ενώ για να αποτραπούν τα 

παραπάνω φαινόµενα µέσω ∆ιαδικτύου, σηµαντικό ρόλο έχουν οι γονείς, αφού µε τον 

σωστό χειρισµό και τα κατάλληλα µέτρα προστασίας, µπορούν να ελέγχουν τις 

δραστηριότητες των παιδιών τους στο ∆ιαδίκτυο, ώστε αυτά να αποτρέπονται από 

ιστότοπους µε ακατάλληλο και επιβλαβή περιεχόµενο για την παιδικής τους ηλικία. 
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